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LILLE RILLE KYSE
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelser   0-3 mdr (3-6 mdr) 9-12 mdr (18-24mdr) 3 år 

Vejledende pind  Rundpind nr. 3,0 mm du skal bruge for at opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Rillestrik i Drops cotton merino pind 3,0: 26m = 10cm

Materialer til hue 50 (50) 100 (100) 100 gram Drops cotton merino.

Forkortelser  r = ret
   p = pind
   m = maske(r)
   2r sm = 2 ret sammen
   mm = maskemakør
   indt = indtagning (2 ret sammen)
   vm = vendemaske (tag næste m løst af, snor garnet rundt om m og flyt m  
   tilbage på p, vend arbejdet.)
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LILLE RILLE KYSE

Jeg vil anbefale at du læser hele opskriften 
igennem før du påbegynder arbejdet.
Denne lille rille kyse er strikkes frem og 
tilbage fra pandestykket og bagud.
Baghovedet strikkes med indtagninger 
i to rækker. 
Herefter strikkes en løbegang af glatstrik,
Der føres efterfølgende et bånd af eget valg 
gennem løbegangen.

OPSKRIFT

Slå 57 (69) 77 (85) 93 m op på rundpind 
nr. 3 mm. 
Strik r frem og tilbage (rillestrik) til arbejdet 
måler 7 (9,5) 11 (12,5) 14 cm.
På næste omg placeres der en mm efter 
22 (27) 30 (33) 36 m og igen efter 
35 (42) 47 (52) 57 m.
Fortsæt herefter således:

1.p: strik r indtil 2 m før første mm, strik 2 r 
sm, r indtil næste mm, flyt mm over og strik 2 
r sm, strik r pinden ud.

2.p: Strik r til der er 2 m tilbage på p, vm.
 
3.p: Flyt 1 m over uden at strikke den, Strik  
r til der er 2 m tilbage på p, vm.

Gentag 2.p og 3.p hvor du strikke 2 m 
kortere hver gang. 
Til du har gentaget vm i alt 2(3)3(3)3 gange i 
hver side.

4.p: Strik r over alle m.

5.p: strik r indtil 2 m før første mm, strik 2 r 
sm, r indtil næste mm, flyt mm over og strik 2 
r sm, strik r pinden ud.

6.p: Strik r til der er 2 m tilbage på p, vm.
 

7.p: Flyt 1 m over uden at strikke den, Strik  
r til der er 2 m tilbage på p, vm.

Gentag 6.p og 7.p hvor du strikke 2 m 
kortere hver gang. 
Til du har gentaget vm i alt 2(2)3(3)3 gange i 
hver side. 

Strikker du str 0-3 mdr og 3-6 mdr springer 
du blot vider til 12.p.
Strikker du str 9-12 mdr (18-24mdr) 3 år 
fortsætter du med 8.p

8.p: Strik r over alle m.

9.p: strik r indtil 2 m før første mm, strik 2 r 
sm, r indtil næste mm, flyt mm over og strik 2 
r sm, strik r pinden ud.

10.p: Strik r til der er 2 m tilbage på p, vm.
 
11.p: Flyt 1 m over uden at strikke den, Strik r 
til der er 2 m tilbage på p, vm.

Gentag 6.p og 7.p hvor du strikke 2 m 
kortere hver gang. 
Til du har gentaget vm i alt 0(0)1(1)2 gange i 
hver side. 
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12.p: strik r over alle m

13.p: strik r over alle m

14.p: strik r til 2. mm, flyt mm over, 2r sm, 
vend arbejdet.

15. p: første 1 m flyttes over uden at denne 
strikkes, strik r indtil 1 mm, flyt mm over, 2r 
sm, vend arbejdet.

16. p: første 1 m flyttes over uden at denne 
strikkes, strik r indtil 2 mm, flyt mm over, 2r 
sm, vend arbejdet.

Gentag 15.p og 16.p til alle m til siderne er 
lukket af.

Luk herefter løst af for alle m til nakken.

LØBEGANG LANGS HALSKANT

Saml 40(52)60(68)76 m op langs kanten og 
fortsæt med glat strik til arbejdet måler 4 cm 
fra opsamlingskanten.
Luk herefter løst af fra retsiden.

KANINØRE

Slå 11(11)11(15)15 m op på rundpind nr. 3 
mm.
Strik r frem og tilbage til arbejdet 
måler 6 (6) 8 (10) 10.

1. p: strik r til der er to m tilbage på p, 2r sm.

2. p: strik r til der er to m tilbage på p, 2r sm.

Gentag 1.p og 2.p til der er 3m tilbage på p.
Luk løst af for de sidste 3 m.

BINDEBÅND

Benyt et købt bånd, en flettet snor eller en 
hestetømmer i passende længde.
Jeg anbefaler at du tilpasser længden til 
netop det barn som skal bruge kysen.

MONTERING

Hæft ender og fold kanten langs halsen og 
stik den fast så der bliver skabt en løbegang. 
Træk båndet igennem løbegangen.

MONTERING AF ØRENE

Hæft ender.
Start herefter med at fold hjørnerne ind til 
miden af øret i bunden og hæft langs bunden 
af ørene. (se første lille billede på side 2.)
Montere ørene med de folede hjørner indad, 
placere den på toppen af hovedet der hvor 
indtagningen langs nakken begynder. (se 
billede 2 på side 2.)
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/
videresælger eller omfordeler, samtidig må salg af produkter lavet efter opskriften 
heller ikke finde sted.

Jeg vil meget gerne se din kreation, så har du lyst til at dele den med mig og andre 
på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #lillerillekyse, 
 #knitrexen og tagge mig @brexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @brexen
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