
STRIKKEDE FINGERLØSE
HANDSKER MED HALLO-
WEEN MØNSTER

GARN
100% ULD

Fingerløse
handsker

MØNSTER
Rib: 2 ret og 2 vrang.
Glatstrik: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Broderi: Syes med maskesting. Se diagram på næste side.

STRIKKEFASTHED
10cm glatstrik pind nr. 3,5 = 23masker og 30 rækker.

Hvis du har færre masker og omgange betyder det, at du strikker for løst. Brug nogle tyn-
dere pinde.
Hvis du har flere masker og omgange betyder det, at du strikker for stramt. Brug nogle tyk-
kere pinde.

FREMGANGSMÅDE

Slå 46 masker op på pind nr. 3 i orange og strik rib startende med 1 ret og sluttende med 1 
vrang. Efter 2 cm rib, skiftes til pind 3,5 og glatstrik.
 
Tommelfinger: Når arbejdet efter rib måler 8 cm, markeres den 21. maske og der tages ud 
på hver side af den 5 gange ved at strikke frem og tilbage til man ialt opnår 13 masker inkl. 1 
maske i hver side til sammensyningen.
Lad 20 masker til højre og 25 masker til venstre for tommelfingeren stå, mens tommelfin-
geren strikkes. Strik herefter 10 omgange i glatstrik og afslut med 2 omgange rib. Luk af for 
tommelfingeren.

3 + 3,5

GARN FORBRUG / FARVE ANTAL

ORANGE 2 NGL.

SORT 1 NGL.

ULDNÅL



Tag nu de 20 masker til højre for tommelfingeren og de 25 masker til venstre og strik glat-
strik i 5 cm. Strik 1,5cm rib. Luk af. Strik den anden handske spejlvendt.

Sy tommelfingeren sammen og fast og sy derefter sidesømmen i handsken sammen. 

Brodér ansigtet med sort garn efter mønsterdiagrammet herunder:
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Broderi til højre handske

= Orange
= Sort

= Broderi på skrå

TIP
Man kan evt. benytte strømpepinde, så man slipper for at sy arbejdet sammen  

bagefter, men strikker arbejdet ud i ét.
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1
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Broderie mitaine gauche

= broderie au pt lancé

= 1 m. et 1 rg col. Vermillon
= 1 m. et 1 rg col. Noir

Broderie mitaine droite
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Broderie mitaine gauche

= broderie au pt lancé

= 1 m. et 1 rg col. Vermillon
= 1 m. et 1 rg col. Noir

Broderie mitaine droite

19 mailles
1

18

19 masker 19 masker

Broderi til venstre handske


