
Miniature græskar til pynt
Hurtigt strikket og rigtig fint til Halloween, eller bare efterår :-)



Dette græskar strikkes hurtigt og i hvilket som helst garn, du ønsker. Bare vælg en 

pindstørrelse, der er lidt mindre, end den du normalt ville bruge til pågældende garn, for at 

gøre det mere tæt :-)

Jeg lavede dette mønster efter at have set det fine græskar her, som desværre ikke er 

tilgængeligt længere, men jeg skulle alligevel også bruge en endnu mindre version :-) 

Materialer:

Orange garn, 10-20 m

Grønt garn, ½ m

Restgarn til opslaget

Passende rundpind, eller strømpepinde

Hæklenål til garnet

Fiberfyld

Uldnål

Teknikker:

Strik:

r – ret

vr - vrang

Luftmaskeopslag

Magisk løkke, 2 løkker (hvis 

du ikke bruger strømpepinde)

Hækling:

lm – luftmasker

fm – fastmasker

http://www.paapinden.dk/strikkeguide/opslag.php#luftmaskeopslag
http://www.ravelry.com/patterns/library/luscious-little-pumpkin
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php


Opskrift:

Slå 30 luftmasker op med 
grønt garn (eller anden 
farve), og tag 21 m op som 
vist i linket ovenfor. Du kan 
også bruge færre eller flere 
masker – tallet skal bare 
kunne deles med 3. Husk at 
starte i den side af kæden, 
hvor den er afsluttet!

Begynd at strikke rundt, og 
strik så 2r, 1vr hele vejen 
rundt.

Fortsæt til du har strikket 
samme antal runder, som 
det antal masker du strikker.

Bryd garnet og træk det 
igennem alle masker. Træk 
tæt til og bind en knude.

Tråd garnenden i bunden og 
pil luftmaskeopslaget op, 
samtidig med at du samler 
maskerne op med nålen. 
Træk ikke til.

Stop arbejdet med fiberfyld – 
ikke for tæt, så det hvide kan 
ses igennem, men heller 
ikke for løst, så det falder 
sammen.

Træk nu til og bind en knude. 
Før nålen igennem midten af 
græskarret ud på den anden 
side...

...og træk så til, og før nålen 
tilbage igen. Gentag evt. 
flere gange. Dette giver 
græskarret sin form.

Toppen laves således: 4 lm, 
1 fm i 2. lm fra nål, 1 fm i 
næste, bryd garn og træk 
igennem.



Sy nu begge trådender 
gennem midten af 
græskarret.

Bind en knude på enderne i 
bunden og klip af 1 cm fra 
knuden.

Færdig :-)

Hvis du vil bruge græskarret som borddekoration eller 

andet, kan du bare lade det være som det er. Hvis det 

skal hænges op, kan du lige trækket et lille stykke af det 

grønne garn gennem toppen. 

2011, Sisse Holmstrup, Maisha 

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)  

Den må benyttes til at lave trøjer til videresalg. Den må også gerne ændres og blive  

offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den  

oprindelige opskrift :-) 

http://maisha.dk/

