
påskehaner

Håndstrikket  - alltid spesielt!

KIT nr.7



 

Høne til hylle 
 
Størrelse: 
Etter toving: høyde ca 25 cm. 
 
Garn: 
fritidsgarn (100 % ren ny ull. 
50 gram = ca 70 m) 
 
Garnmengde: 
2 høner pr 50 gram. 
I tillegg brukes en liten rest rødt 
til kam og ben, og evnt diverse 
farger til hale. 
 
Tilbehør: 
Rød filt til nebb 
Små svarte perler til øyne 
Evnt knapper til pynt 
Vatt og erter til fyllmasse 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 7, Heklenål nr 5. 
 
Legg opp 25 m. Strikk 
rettstrikk/riller til du har 16 riller. 
Fell deretter 1 m innenfor den 
ytterste m slik: strikk 1 rett, 2 
vridd rett sammen, strikk til det 
gjenstår 3 m, strikk 2 rett 
sammen, 1 rett. Gjenta denne 
fellingen hver 4. p til det gjenstår 
5 m. Fell slik: 1 rett, 3 rett 
sammen, 1 rett. Strikk 1 p rett, 
deretter de 3 siste m rett 
sammen. Trekk tråden gjennom 
siste m og fest godt. 
Sy høna sammen i ryggen. 
Plukk opp 25 m langs 
oppleggskanten. Strikk 
glattstrikk rundt, fell på første 
omg 5 m jevnt fordelt. Fortsett å 
felle 5 m annenhver omg til det 
gjenstår 10 m. Fell av. 
 
Ben: Hekle 30 lm med heklenål 
nr 5. Begynn i andre lm fra nålen 
og hekle 4 km i de neste lm. 
*Hekle 5 lm, begynn i andre lm 
fra nålen og hekle 4 km i lm*. 
Gjenta fra * til * en gang til. 
Hekle så 25 km langs de 25 lm 
som er igjen av de første 30 lm. 
Kam: *Hekle 8 lm med heklenål 
nr (5) 4. Begynn i andre lm fra 
nålen og hekle 7 km*. Gjenta fra 
* til * 4 ganger til. Avslutt med 1 
km nederst på første ”tupp”. 
Sy fast ben og kam på høna. 
Tov høna i maskin 40-60 grader. 

Hale: Lag en dusk av tråder. 
Fest denne bak, midt i den 13. 
rillen nedenfra. 
Halen kan også festes til høna før 
toving. Den vil da bli enda mer 
”rufsete”. 
 
Fyll høna med vatt og legg en 
pose med erter nederst slik at 
høna sitter godt.  Sy sammen i 
bunnen. 
Til øyne og nebb kan du bruke 
perler og filt.  
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