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Materialer
1 nøgle Megaball, grøn farve 405.
1 nøgle Megaball, rød farve 422.
1 nøgle Megaball, hvid farve 401.

Rundpind 80 cm/4 mm.
Hæklenål 4 mm til montering  
af frynser.

Garnkvalitet
Megaball, We Love Yarn.
100% acryl/ 400 g = 1200 meter.

Strikkefasthed 
20 masker og 28 pinde  
= 10 x 10 cm.

Størrelse
Onesize.

Mål
Bredde: 20 cm.
Længde: 140 cm uden frynser.

Opskriftsinformation
Der strikkes på langs, frem og 
tilbage på rundpinden i glatstrik 
= 1 pind ret og 1 pind vrang.

Der strikkes med 3 farver:  
grøn, hvid, rød, hvid, grøn. 

Der laves et nøgle til hver farve  
= 2 grønne, 2 hvide og  
1 rødt nøgle. 

Når der strikkes efter diagram 
med hvid, laves der også  
nøgler dertil.

Der strikkes et stykke med 
teksten MED HOLDET og et stykke 
med teksten DANMARK. Disse 2 
stykker sys sammen på langs, 
og der sættes frynser i hver ende 
gennem begge stykker.

Køb garnet på  
shop.hobbii.dk/garn-em 

Hashtags til sociale medier
#carlsbergmedholdet

Har du spørgsmål til opskriften, 
er du velkommen til at skrive til 
kundeservice@hobbii.dk 
 
Rigtig god fornøjelse.
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S T R I K K E O P S K R I F T

MED HOLDET-stykket
Slå 40 masker op med grøn,  
3 masker med hvid, 194 masker  
med rød, 3 masker med hvid,  
40 masker med grøn.
1. pind, vrangen: strik vrang som 
farverne viser.
2. pind, retten: strik ret som  
farverne viser.
Sno garnerne omkring hinanden  
ved farveskift på vrangpinden.
Gentag disse 2 pinde til der er 
strikket 13 pinde.

Info 
Diagrammer begynder i nederste 
højre hjørne med en retpind. 
De sorte felter strikkes med hvid. 
Pas på, at trådene på bagsiden ikke 
strammer, og sno de to farver efter 
4-5 masker, så trådene på vrangen 
ikke bliver for lange.
 

Strik diagram
Diagram A = Carlsberg logo, 
diagram B = MED HOLDET  
(nederste først, øverste sidst) og 
diagram A = Carlsberg logo.

Retten: strik 10 masker grøn,  
strik efter diagram A, strik til hvid 
stribe, 3 masker hvid, 17 masker rød, 
strik efter diagram B, strik til hvid 
stribe, 3 masker hvid, 10 masker 
grøn, strik efter diagram A, strik 
pinden ud. Strik til diagrammerne  
er færdige.

Strik som farverne viser til arbejdet 
måler ca. 20 cm. Slut med en 
vrangpind. Luk af.

DANMARK-stykket
Dette stykke strikkes som “MED 
HOLDET”, men efter diagram A og C.

Retten: strik 10 masker grøn, strik 
efter diagram A, strik til hvid stribe,  

3 masker hvid, 30 masker rød,  
strik efter diagram C, strik til hvid 
stribe, 3 masker hvid, 10 masker 
grøn, strik efter diagram A, strik 
pinden ud. Strik til diagrammerne  
er færdige.

Strik som farverne viser til arbejdet 
måler ca. 20 cm. Slut med en 
vrangpind. Luk af.

Montering og frynser
Pres stykkerne. Læg dem sammen 
vrang mod vrang, og sy dem 
sammen langs de lange sider.  
Brug samme garnfarve som det 
strikkede. Lav ca. 110 frynser med 
fire tråde på 25 cm. Tag 4 tråde og 
fold dem på midten. Stik hæklenålen 
gennem begge lag og træk trådene 
halvt igennem, så der dannes en 
løkke, slå om og træk alle trådene 
igennem løkken, så der dannes en 
frynse. Sæt ca. 55 frynser i hver ende, 
jævnt fordelt. Klip enderne til.

Diagram A Diagram B Diagram C


