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Figur 1 Alfien foreviget af husfotografen i juni 2019

Indledning til strikkataloget over Alfiens opskrifter
I dette strikkatalog kan du se de opskrifter, som pt. er til salg på hjemmesiden
Vintagealfien.
Alfien udbyder for første gang en handskestrik knit along, KAL, event i januar 2022.
Du kan se mere om det, herunder hvad en KAL går ud på, det mønster som er valgt
etc. https://vintagealfien.dk/kal-knit-along/
Som noget nyt udbydes også et fingerhandskestrikkerkursus.
Ønsker du at købe en opskrift, deltage i en KAL eller et kursus, skriver du enten i
kommentarfeltet på hjemmesiden eller sender en mail til alfienatvintagealfiendotdk,
bemærk at mailadressen er stavet ud for at undgå spam.
Prisen for et strikkekursus er DKK 499, og er du nyhedsbrevsmodtager er der 10%
rabat. Du kan se mere i kataloget om, hvad kurset indeholder.
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Mønstrene koster for tiden DKK 35 på hjemmesiden og som nyhedsbrevsmodtager er
der 10% rabat. Du kan enten betale med mobilepay eller bankoverførsel.
Ligeledes findes flere af opskrifterne også på Ravelry, her er prisen $6.49 for
handskeopskrifterne. Årsagen til den højere pris på Ravelry, skyldes håndteringen af
det digitale salg.
https://www.ravelry.com/designers/vintagealfien-aka-birgitte
Især handskeopskrifterne er meget udførlige og pædagogisk udarbejdede, således at
også ikke-rutinerede strikkere udi handskestrik kan være med.
Derfor tager det også lang tid at udarbejde en opskrift. Processen er lang, fra
opskriften skrives, til handskerne er strikket op, billederne taget, de er kommet retur
fra teststrik og opskriften endelig er rettet til. Så et lavt bud på et tidsforbrug per
handskeopskrift er omkring de 30 timer.
Mange tak til alle de søde væsener, som bidrager med forslag til, hvordan
bloggen/hjemmesiden Vintagealfien kan blive bedre. Kataloget her er netop et
eksempel på sådan et forslag.
En stor tak til Lina, som har teststrikket mine fingerhandsker frem til efteråret 19.
Uden Lina, havde kvalitetsniveauet af opskrifterne ikke været så højt.
I februar 2020 er der kommet endnu en teststrikker til, nemlig Tina, som fuldt ud
lever op til de krav, der stilles til en teststrikker.

Figur 2 Viser lidt fra Alfiens værksted, strikhandsker, kræmmerhus, decoupage og gift-tag
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Mønstre til fingerhandsker til damer i vintagestil
Der er mange opskrifter på fingerhandsker til damer at vælge imellem og der kommer
hele tiden nye til.
Det at strikke smukke fingerhandsker er en fornøjelse. Dine veninder vil beundre dem
og elske at få et par magen til som gave.
Mønstrene er sat op i tilfældig orden, og er du nybegynder ud i handskestrik, så start
med et let mønster såsom nr.11, Berthine. Det er et af de absolut letteste mønstre at
kaste sig over.
I tvivl om du kan strikke handsker? Her er den gyldne tommelfingeregel, at hvis du
kan strikke strømper/sokker, kan du også strikke fingerhandsker. Du kan se mere om
netop det i disse to blogposts. ABC til handskestrik samt 7 tips til dig, som vil blive
bedre til at strikke: https://vintagealfien.dk/abc-til-handskestrik-og-et-strikkekursus/
https://vintagealfien.dk/7-tips-til-dig-som-vil-blive-bedre-til-at-strikke/
Er du en avanceret strikkeperson kan du springe på Klokkeblomst, nr. 2 eller Dagmar
nr. 10.
Tidsforbrug er cirka 10 - 15 timer for et par handsker alt afhængig af mønstrets
kompleksitet og dine strikke-skills. Det kan du læse mere om her:
https://vintagealfien.dk/pudderfarvet-garn-og-en-tiara-med-rhinsten/

Figur 3 Tiaraen som jeg ikke kunne stå for af stylingsmæssige årsager, det er lidt Prinsessen holder fridag
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1. Mønster
Mønster: Margrethe
Handskerne som startede det hele, hulmønstret kaldes i øvrigt også for Havskum, et
smukt og beskrivende navn. Du kan læse mere om mormorhandsker her:
https://vintagealfien.dk/mormorvanter-strikkede-fingervanter-uld-monster/

Figur 4 Viser handskemønstret Margrethe
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2. Mønster
Mønster: Klokkeblomst
Ikke et mønster for nybegyndere, da det er svært at pille op i, aldrig har jeg dog måtte
pille så meget op, som i netop dette mønster. Du kan læse mere om mønstret her:
https://vintagealfien.dk/teststrikningen-klokkeblomstmonstret-hvordan-gik-det/
og https://vintagealfien.dk/teststrikkere-soges-strikhandsker-vintagestil/

Figur 5 Viser Klokkeblomstmønstret

9

3. Mønster
Mønster: Josefine med bladranke opad håndryggen
Et par færdige handsker som har ligget gemt i et skab i et par år, og hvorfor de måtte
hensmægte så længe, kan du læse mere om her: https://vintagealfien.dk/seneste-nytfra-strikkefronten-koligere-farver-pa-vej/ og her:
https://vintagealfien.dk/josefinemonstret-strikhandsker-med-bladranke/

Figur 6 viser handskemønster Josefine med bladranke
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4. Mønster
Mønster: Victoria – kun fingerhandsker i opskrift
Jeg måtte have en turban og selvfølgelig derfor også et par matchende fingerhandsker,
det kan du læse mere om her: https://vintagealfien.dk/strikket-turban-matchendefingerhandsker/

Figur 7 viser handskemønstret Victoria
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5. Mønster
Mønster Kamilla
Du kan læse mere om Kamillamønstret med de små snoninger her, herunder hvorfor
det er en god ide at have garn nok: https://vintagealfien.dk/de-lilla-strikkedefingerhandsker-coverbillede-fb/

Figur 8 viser handskemønstret Kamilla
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6. Mønster
Mønster: Isabelle
Snoninger og påfuglemønstret, så bliver det ikke mere vintage. Forholdsvist nemt at
strikke er det også.
Du kan læse mere om mønstret her: https://vintagealfien.dk/mormorstrik-og-knitalong-kal-med-isabellemonstret/

Figur 9 viser handskemønstret Isabelle og den seneste erhvervelse i brochekategorien
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7. Mønster
Mønster: Oline
Smukt mønster som i en fart måtte til teststrikning omkring jul et år, da jeg opdagede
en fejl i strikkekoden under julelodtrækningen: https://vintagealfien.dk/rapportteststrikker-af-fingerhandsker/

Figur 10 viser handskemønstret Oline
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8. Mønster
Mønster Nelly
Handskerne som blev brugt i oplægget omkring maskepolitiet og i øvrigt strikket til
min barndomsveninde igennem 50 år: https://vintagealfien.dk/maskepolitiet-andetnyttigt-der-strikkes/

Figur 11 viser handskemønstret Nelly
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9. Mønster
Mønster Rigmor
Handskerne jeg tabte i den isblå variant og måtte strikke op igen. Du kan læse mere
om Rigmormønstret her: https://vintagealfien.dk/projekter-nar-det-er-sommer/

Figur 12 Viser handskemønstret Rigmor

16

10. Mønster
Mønster: Dagmar
Et forholdsvist svært mønster at strikke, til gengæld giver boblerne og snoningerne en
3D effekt, som jeg syntes er besværet værd. Du kan se mere her om hvordan
Dagmarmønstret blev til: https://vintagealfien.dk/strikvanter-vintage-stil/

Figur 13 viser handskemønstret Dagmar
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11. Mønster
Mønster: Berthine
Et af de mest simple hulmønstre du kan kaste dig over, hulmønstret er gammelt og
kaldes ”Påfuglemønstret”. Det består kun af retmasker i forskellige afskygninger og
er derfor et godt begyndermønster.
Hvilket var årsagen til, at netop dette mønster blev udvalgt til strikkekurset og det
tilhørende kompendium. Det kan du se mere om her: https://vintagealfien.dk/abc-tilhandskestrik-og-et-strikkekursus/

Figur 14 viser handskemønstret Berthine
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12. Mønster
Mønster: Leonora
Leonora hedder det mønster som blev til i starten af februar 2020 og opskriften er
udarbejdet til både voksne og børn. Mønstret er med små og falske snoninger.
Brugen af snoninger kan du læse mere om her: https://vintagealfien.dk/strikkedesnoninger-de-sma-de-store-og-de-falske/
Det har dog voldt mig en del kvaler, ikke fordi strikkekoden er særlig svær, men fordi
mønstret er asymmetrisk på de to store størrelser. Hvad jeg har pillet op og strikket
om, er helt ustyrligt. Men det er jo også en del af gamet. Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/strikprojekter-og-det-at-pille-op-og-strikke-om/

Figur 15 viser Leonoramønstret med en blanding af små og falske snoninger
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13. Mønster
Mønster: Alexandrine
Lækkert mønster hvor snoningen ender symmetrisk på langfingeren. Er du til at
pimpe dine fingerhandsker med pels, hvilket ikke er svært, har jeg sat pels på en lilla
version af det viste mønster.
Du kan i denne DIY tutorial læse mere om, hvordan du gør det:
https://vintagealfien.dk/diy-pasyning-af-pels-pa-fingervanter/

Figur 16 viser handskemønstret Alexandrine
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14. Mønster
Mønster Amelia
Pludselig faldt jeg for snoninger, så her er et mønster, hvor de mange små snoninger,
giver en lækker tekstur på handskens håndryg. Nemt at strikke er det også.
Opskriften indeholder i øvrigt tre størrelser: Dame samt barn 10-8 og 7-5 år
Du kan læse mere om mønstret her: https://vintagealfien.dk/kabelstrik-ellersnoninger-kaert-barn-har-mange-navne/
og her: https://vintagealfien.dk/en-ny-strikhandskeambassador-give-away-og-jul/

Figur 17 viser Ameliamønstret med de mange små snoninger
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15. Mønster
Mønster Audrey
Snoninger er jeg fortsat meget optaget af. Herunder er det mønstret kaldet Audrey,
selvfølgelig opkaldt efter Audrey Hepburn.
Det er et klassisk mønster med tre forskellige slags snoninger. Lige netop det mønster
var jeg så vild med at strikke, at jeg bare gik i gang uden at overveje alt for meget
omkring, hvad snoninger egentligt gør ved strikkefastheden. Hvad det medførte kan
du læse mere om her: https://vintagealfien.dk/strikkede-snoninger-de-sma-de-storeog-de-falske/ og her: https://vintagealfien.dk/kabelstrik-eller-snoninger-kaert-barnhar-mange-navne/

Figur 18 Audreymønstret er et klassisk mønster med snoninger

22

16. Mønster
Mønster Anastasia
Store snoninger præger Anastasiamønstret, som kommer i tre størrelse – dame og
børn- 5-7 år og 8- 10 år.
Længe undervejs har det mønster været, godt et år. Hvorfor kan du læse om her:
https://vintagealfien.dk/pastelfarvet-garn/ og her https://vintagealfien.dk/strikkedesnoninger-de-sma-de-store-og-de-falske/
Men nu er mønstret endeligt kommet til salg.

Figur 19 Anastasiamønstret med lutter store snoninger
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17. Mønster
Mønster Cassandra
Cassandramønstret blev udvalgt til KAL’en i januar, 2022. Det har derfor ikke været
udbudt til salg.
Nu er KAL’en dog færdig og opskriften på Cassandramønstret kan derfor købes.
Er du interesseret i at være med i en handskestrik – KAL? Så kan du læse mere om,
hvad det går ud på i indlægget om KAL, knit along, med Alfien.
https://vintagealfien.dk/kal-knit-along/

Figur 20 Cassandramønstret som er mønstret til januar 22's KAL
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18. Mønster – under udarbejdelse
Mønster Columbine
Ternet strik kan noget, og jeg faldt over et vintagemønster omkring jul, som jeg ikke
kunne stå for.
Det er små snoninger, som danner ternene, og mønstret hedder Harlekin. Så hvad
kunne handskemønstret hedde andet end Columbine?
Opskriften kommer i to størrelser, dame og barn 7-5 år
Du kan læse mere her i indlægget om ternet strik: https://vintagealfien.dk/columbineternet-strik/

Figur 21. Columbinemønstret er med tern, der skabes af små snoninger
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Strikkekursus – Fingerhandsker
Ønsker du at lære at strikke fingerhandsker?
Ja, så er muligheden der nu med et fingerhandskestrikkerkursus.
Startopskriften er Berthinemønstret, med det nemmeste hulmønster man kan strikke.
Kurset sættes sammen efter den enkelte kursist behov med vejledning og opfølgning
på mail og eventuelt virtuelle møder.
Kursusmaterialet indeholder kompendium og opskriften på Berthinemønstret.
Du kan se mere om, hvad der startede handskestrikkekurset her:
https://vintagealfien.dk/abc-til-handskestrik-og-et-strikkekursus/

Figur 22 De perlebesatte handsker, mønstret er Berthine
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Mønstre til små prinsesser, 5 til 10 år, fingerhandsker
Der er pt. 8 opskrifter til pigebørn og som for damehandskerne kommer der nye til
hen ad vejen.
Jeg ville selv have elsket sådan et par fingerhandsker, da jeg var barn. Opskrifterne til
pigehandskerne blev derfor til, så der kunne strikkes en mere eller mindre tro kopi af
fingerhandskerne til de voksne, bare til lillepigen.
De er navngivet Prinsesse K, M, T etc.

1. Mønster
Prinsesse K
Du kan se mere om Prinsesse K, som er et klassisk strikmønster med små snoninger,
der blev udstyret med striber. Kunsten er at undgå, at det ligner et gadeteater:
https://vintagealfien.dk/strikkede-striber-i-et-klassisk-strikmonster/

Figur 23 viser handskemønstret Prinsesse K
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2. Mønster
Prinsesse M
Prinsessedrømme har jeg haft mange af, og netop sådan et par handsker i lyserød og
med tilhørende guldsko, ville jeg gerne have haft som barn.
Mønstret er Margrethe-mønstret nedskaleret til pigehænder, hvilket ikke er helt let.
Det kan du se mere om her: https://vintagealfien.dk/prinsessestrik-bag-om-kulisserne/
og her: https://vintagealfien.dk/prinsesse-m-fingerhandsker-og-prinsessedromme/

Figur 24 viser handskemønstret Prinsesse M
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3. Mønster
Prinsesse T
Prinsesse T er det nedskalerede Klokkeblomstmønster til voksne.
Årsagen til at mønstret hedder Prinsesse T, skyldes at på engelsk hedder klokkeblomst
tinkerbell, og jeg havde allerede en opskrift benævnt Prinsesse K, mønster nr.12.
Jeg strikkede flittigt på handskernes fingre, da jeg var på Samsø i sommeren 19:
http://vintagealfien.dk/samso-ferie-og-o-strik/

Figur 25 viser fingerhandskemønstret Prinsesse T

29

4. Mønster
Prinsesse O
Så blev jeg lige pludselig, for en kort periode i hvert fald, træt af det lyserøde og gik
til de køligere farver som grøn og blå, dog stadig i pastelfarver. Det kan du se mere
om her: https://vintagealfien.dk/seneste-nyt-fra-strikkefronten-koligere-farver-pa-vej/

Figur 26 Viser handskemønstret Prinsesse O
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5. Mønster
Prinsesse B
Prinsesse B er det nedskalerede Berthinemønster. Som altid går jeg all-in når jeg
foretager mig noget, hvilket endte med at jeg manglede 29 fingre plus det løse på
mine to første opskrifter til pigebørn. Det kan du læse mere om her:
https://vintagealfien.dk/strikkeudfordring-29-fingre-plus-det-lose/

Figur 27 viser handskemønstret Prinsesse B

31

6. Mønster
Prinsesse J
Bladrankemønstret kommer nu også til pigebørn, du kan se mere om mønstret her:
https://vintagealfien.dk/josefinemonstret-strikhandsker-med-bladranke/

Figur 28 Viser Prinsesse J strikket i en vatgul farve
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7. Mønster
Prinsesse A - Amelia
Snoninger slog selvfølgelig også igennem på fingerhandskerne til pigebørn.
Her er det således Ameliamønstret, som udover opskriften til damer også indeholder
børnestørrelserne 10-8 samt 7-5 år. Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/kabelstrik-eller-snoninger-kaert-barn-har-mange-navne/

Figur 29 Ameliamønstret strikket op i lyserød i størrelsen 5-7 år
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8. Mønster
Prinsesse L – Leonora
Lidt flere snoninger, dem er jeg meget betaget af, og det er strukturen, de giver på
håndryggen, som er skyld i det.
Nedenunder se Leonoramønstret, som udover opskriften til damer også indeholder
børnestørrelserne 10-8 samt 7-5 år. Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/strikprojekter-og-det-at-pille-op-og-strikke-om/

Figur 30 Viser de tre størrelser i Leonoramønstret
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9. Mønster
Anastasia – til børn
Snoninger bliver jeg tydeligvis aldrig træt af. Her er endnu et bud på brug af
snoninger. Denne gang er det Anastasiamønstret, der består af lutter store snoninger.
Opskriften indeholder udover damestørrelsen også børnestørrelserne 10-8 samt 7-5 år.
Du kan se mere her: https://vintagealfien.dk/pastelfarvet-garn/

Figur 31 De lyserøde handsker er strikket i størrelsen 5 - 7 år
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Mønstre til hovedbeklædning
Alfiens hue i perlestrik samt den røde turban er klassikere.
Pynt huen med en stor pompom i ræv eller vaskebjørn og turbanen med brocher og en
pelsrest for et optimalt look.

1. Mønster
Alfiens hue i perlestrik
De huer har jeg godt nok strikket mange af både til mig selv, men også til familie og
veninder. Tidsforbruget er ca. 10 timer og mønstret er enkelt. Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/alfiens-opskrift-pa-hue-perlestrik-saelges/

Figur 32 Strikkede huer i perlestrik med matchende pels-pompom
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2. Mønster
Rød turban kun turban i opskrift
En turban har mange muligheder rent stylingsmæssigt, man kan pynte dem med hvad
som helst. Derfor måtte jeg eje en sådan turban og strikkede efterfølgende også et par
matchende fingerhandsker til, nemlig nr. 4, Victoriamønstret.
Jeg er lidt til Advanced style og farven kinarød kunne jeg heller ikke stå for.
Bemærk at opskriften kun indeholder mønstret på turbanen. Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/strikket-turban-matchende-fingerhandsker/
https://vintagealfien.dk/advanced-style/

Figur 33 Viser turbanen i kinarød pyntet med broche og pink pels.
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Mønster til betrukne bøjler
1. Mønster
Bøjlebetræk med hæklet blomst
Bøjlebetræk strikkede jeg massevis af i sommeren 2016.
Udover at de er pæne, er de også praktiske, tøjet glider ikke af dem, og ligger og roder
i bunden af skabet eller på gulvet. Er man ikke til at hækle blomsten, kan man pynte
dem med brocher.
Jeg fik også fremstillet magneter med motivet af de mange forskellige strikkede bøjler
arrangeret fint på mit gelænder op til havedøren. Du kan læse mere om
bøjlebetrækkene og magneten her, som koster DKK 39:
https://vintagealfien.dk/nyt-august-2016-hos-alfien-strikkede-bojlebetraek-m-haekletblomst/

Figur 34 Viser de strikkede bøjlebetræk med hæklet blomst
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Miniaturestrik
1. Mønster
Miniaturestrik – En samling af forskellige designs
Miniaturestrik er sjovt og jeg fik en ubændig lyst til at strikke en masse små huer,
vanter og sweaters omkring julen 2020.
Du kan bruge miniaturestrik som pynt ved vintertide.
En tallerkenrække eller en trappe op mod en førstesal er særlige gode steder enten for
en guirlande eller enkeltvis. Til jul kan de hænges på træet, som en lidt anderledes
slags pynt.
Hoptimister og madonnafigurer kan udstyres med huer, for et sjovt og anderledes
udtryk.
Du kan læse mere om miniaturestrik her: https://vintagealfien.dk/miniaturestrik-oghvordan-du-kan-bruge-det/

Figur 35 En hoptimist omgivet af miniaturestrik
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2. Mønster: Rosalind – Ballerinaens tørresnor ved vintertid
Miniaturestrik og strikguirlander
Miniaturestrik er fortsat på programmet hos mig, og småt strik kombineret med
brugen af håndfarvet garn har givet anledning til en del nye designs.
To opskrifter til strikguirlander med noget af det småstrik, der har været vist på
bloggen siden maj i år er nu klar til salg
Hver opskrift indeholder fire små strikemner, nemlig en sweater med raglanærmer og
mønster på fronten, en baret eller alpehue, en lille tutu i to størrelser samt et par
bittesmå vanter.

Figur 36 Rosalind - En ballerinas tørresnor op mod jul

I hver opskrift varierer mønstret på sweaterens front, mens de andre strikemner er de
samme.
Du kan læse mere her i indlægget: https://vintagealfien.dk/miniaturestrik-strik-entutu/
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3. Mønster: Rosabell – Ballerinaens tørresnor ved vintertid
Miniaturestrik og strikguirlander
Miniaturestrik er fortsat på programmet hos mig, og småt strik kombineret med
brugen af håndfarvet garn har givet anledning til en del nye designs.
To opskrifter til strikguirlander med noget af det småstrik, der har været vist på
bloggen siden maj i år er nu klar til salg
Hver opskrift indeholder fire små strikemner, nemlig en sweater med raglanærmer og
mønster på fronten, en baret eller alpehue, en lille tutu i to størrelser samt et par
bittesmå vanter.

Figur 37 Rosabell - En ballerinas tørresnor op mod jul

I hver opskrift varierer mønstret på sweaterens front, mens de andre strikemner er de
samme. Du kan læse mere her i indlægget: https://vintagealfien.dk/miniaturestrikstrik-en-tutu/
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4. Mønster: Vampyrens tørresnor til halloween
Jeg er fortsat i småt strik, og derfor kom ideen til oppyntning med vampyrstrik til
halloween.
Opskriften indeholder tre små strikemner. En lille tutu i to størrelser, en klassisk
bredskygget hat samt et par lange løse ærmer.
Du kan læse mere her i indlægget: https://vintagealfien.dk/vampyrstrik-til-halloween/

Figur 38 Vampyrstrik til halloween alle fint pyntede med kranier
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Adventskalender i 2022 med miniaturestrik
Jeg har udvalgt 7 opskrifter og lægger en goodie-opskrift med til dig også, som køber
årets adventskalender.
Prisen for adventskalenderen er DKK 75, og den kan købes på Ravelry fra den 6.
november: https://www.ravelry.com/patterns/library/adventskalender-med-ministrik
Hvad der helt præcist kommer til at være af småtstrik bag de fire låger, afsløres af
gode grunde ikke.
Jeg røber dog gerne, at temaet ikke uventet har noget med vinter og jul at gøre og at
opskrifterne i adventskalenderen, ikke har været udbudt til salg før nu.

Figur 39 Slæden er pakket med gaver og måske også en adventskalender?

Goodie-opskriften er den lille tutu i størrelse small og medium, du kan se mere her
om den lille tutu: https://vintagealfien.dk/miniaturestrik-strik-en-tutu/
Du kan se mere om adventskalenderen, herunder anbefalede strikke-skills mm, i
indlægget: https://vintagealfien.dk/adventskalender-2022/
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KAL’s afviklet i Alfiens regi
Som noget nyt i 2022 kan du nu også deltage i KAL’s sammen med Alfien.
Den første KAL er med fingerhandskestrik og den skydes i gang d.14. januar 2022
kl.16.00.
Det valgte handskemønster er Cassandra, som ikke har været udbudt til salg endnu.
Du kan se mere om KAL’s og hvordan de afvikles i Alfiens regi her:
https://vintagealfien.dk/kal-knit-along/

Figur 40 Cassandramønstret som er udvalgt til KAL i januar 2022
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Gratis opskrifter for nyhedsbrevsmodtagere
De følgende opskrifter er gratis for nyhedsbrevsmodtagere.
Skulle du som nyhedsbrevsmodtager mangle en eller flere af opskrifterne, så send en
mail til alfienatvintagealfiendotdk.
Bemærk mailadressen er skrevet ud for at undgå spam

1. Dogmeklude
Dogmekludene strikkede jeg en masse af i sommeren 2018.
Let mønster og kludene er rigtige gode til at forbruge garnrester i bomuld.
Du kan se mere her:
https://vintagealfien.dk/dogmeklude-brug-alle-dine-rester/

Figur 41 Dogmeklude i pastelfarver
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2. Små strikkede strandhuse med broderi
De små strikkede strandhuse opstod efter et strandsavn og mit behov for at øve at
brodere mere på strik i sommeren 2021.
Jeg har strikket dem i uldgarn, og de er fantastiske som et restegarnsprojekt.
De er i øvrigt ganske små disse strandhuse med en højde på 5 cm og en bredde på 4
cm.
Du kan se mere her: https://vintagealfien.dk/strikkede-strandhuse/

Figur 42 Små strikkede og broderede strandhuse, her i pastelfarver
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Gratis opskrifter på bloggen
1. Scrunchies
Scrunchies AKA betrukne hårelastikker er sjove og nemme at strikke. Du kan finde
opskrifter på et par stykker frit tilgængelig på bloggen:
https://vintagealfien.dk/scrunchies-strikkede-haraccessories/

Figur 43 Et udvalg af de strikkede scrunchies
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2. Strikkede sommerfugle/sløjfer
Er du til strikpynt, så er der her en opskrift på strikkede sommerfugle eller sløjfer,
som pynter så flot på en handskemanchet. Det kan bruges til både pigebørn og voksne
Du kan se mere her: http://vintagealfien.dk/strikpynt-opskrift-strikkede-sommerfugle/

Figur 44 De strikkede sommerfugle i fire forskellige design

48

3. Grundopskrift på et hæklet bøjlebetræk
Hækler du også lidt i ny og næ, er der en grundopskrift på hæklede bøjler at finde her
på bloggen: https://vintagealfien.dk/vintageknapper-og-bojler-i-forskelligeafskygninger/

Figur 45 De to forreste bøjler er hæklede i fastmasker
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4. Strikkede græskar til efterår og jul
Er du til strikpynt til hjemmet er her en nem opskrift på strikkede græskar. De kan
bruges, når det er efterår og kan alt efter, hvordan du pynter dem, let glide ind som en
del af juleudsmykningen også.
Du kan se mere på bloggen for gratis strikopskrift og fremgangsmåde:
https://vintagealfien.dk/pynt-med-strikkede-graeskar-og-halloween/

Figur 46 De strikkede græskar er pyntet, så de kan være en del af juleudsmykningen
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5. Vanter i miniaturestrik
Miniaturestrik er sjovt og godt til at opbruge garnrester.
De små vanter kan bruges op mod jul og ved vintertide som pynt. Ligeledes er de
også særdeles velegnede til en baby-shower for slet ikke at tale om en barselsbuket.
Du kan se mere på bloggen for gratis strikopskrift og fremgangsmåde, her:
https://vintagealfien.dk/miniaturestrik-og-hvordan-du-kan-bruge-det
https://vintagealfien.dk/mor-og-barn-blomsterbuket/

Figur 47 Små blå vanter på en tallerkenrække fint pyntet med ørestikker
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6. Et lille strikket juletræ
Juletræer er jeg betaget af, og derfor fik jeg en ubændig lyst til at strikke et lille
juletræ.
Da det er så småt, er det brugbart til en masse ting, herunder som gavepynt og til fx
guirlander.
Du kan se opskriften her: https://vintagealfien.dk/strikket-julepynt-juletrae/

Figur 48 En masse små juletræer fint pyntet
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