
Julemands-skæg 2.0
Et strikket skæg til julemænd, troldmænd eller andre langskæggede væsner :-)



Jeg lavede dette skæg til min store søn, som klæder sig ud som julemanden juleaften og 

deler gaver ud :-) Han havde et fint kostume syet af min mor, men manglede et skæg, og 

så måtte jeg jo til pindene! Jeg havde noget tykt gammelt uld liggende, og fandt frem til 

loop-teknikken, som laver løkker på forsiden af arbejdet, som senere kan klippes op. 

Resultatet var populært, og jeg fik straks lavet et slags mønster og lagt ud til andre, der 

havde behov for skæg ;-)

Nu er det imidlertid nogle år siden, og jeg har lært en masse teknik og er blevet mere 

perfektionistisk, så nu er det tid til en opdateret version – Julemandsskæg version 2.0 :-D

Her vil jeg også lave en billedvejledning til loop-teknikken, som jeg har forbedret en smule 

(synes jeg selv ;-)) og gjort mere fast, så løkkerne ikke kan gå op. Det synes jeg nemlig de 

kunne med den anden teknik, hvis man brugte et mere glat garn end jeg gjorde ved det 

første skæg. Jeg bruger også her 2 tråde af et tyndere garn ned ved første skæg, fordi jeg 

synes det giver et mere naturtro resultat :-)

S t r :  

Børn og små voksne: Slå 25 m op.

Voksne: Slå 30 m op.

Du kan også tilpasse mønstret til et mindre barn ved at slå færre masker op og lave 

kortere løkker.

Mat er i a l er :

• Uldgarn i stil med Drops Karisma, Peruvian Highland etc, 50-100 g – der strikkes 

med 2 tråde – alternativt samme mængde rigtig tyk uld.

• Strikkepinde 6½ mm

• Hæklenål 6 mm (til snører, kan udelades)

• Uldnål

S t r i k k e f a st hed :

10 m med løkker = 10 cm.



O rd f o r k l a r i nger  o g  t e k n i k k er :

• r – ret; RS – retsiden

• vr – vrang; VS – vrangsiden

• 2vrsm – 2 vrang sammen; strik 2 masker vrang sammen ved at føre højre pind ind 

fra højre i 2 masker og lave en alm. vrang. Video her.

• Loops – løkker; teknikken beskrives med billeder nedenfor :-)

• km – kædemaske i hækling. Benyttes her til snøre.

• Strikkeaflukning – strik 2 m, før derefter venstre pind tilbage gennem begge m og 

strik dem drejet ret sammen. Elastisk aflukning. Beklager, ingen video af den :-/ 

• Løkkeopslag – lav en løkke omkring pinden for at lave en ny maske. Benyttes her til 

opslaget ved munden og vises på billede i opskriften.

L o o p s :  

Jeg har kun fundet vejledninger til løkker, som bruger alm. aflukning (første maske 

trækkes over anden maske) til at fæstne løkkerne, og det brugte jeg da også til første 

udgave af mønstret uden at have problemer. Men denne gang strikkede jeg af et mere 

spundet og dermed mere glat garn, som slet ikke havde den samme fasthed i løkkerne 

med den metode. Jeg frygtede faktisk at det ville ende med at gå op, når nu løkkerne 

endda også skulle klippes op. Derfor valgte jeg at lave strikkeaflukning på de to masker i 

stedet, og det holder rigtig godt. Jeg synes egentlig også det ser lige så fint ud :-)

Billeder forklarer det så meget bedre, så lad os gå lige til det:

Strik ret i masken, uden at tage den af 
pinden.

Flyt garnet foran arbejdet, træk en stor 
løkke med tommelfingeren, og før garnet 
bag arbejdet igen.

http://www.youtube.com/watch?v=p7cX5KqleNg;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=03jxdMMAuDM;autoplay=1


Strik ret i masken en gang mere. Tag masken af. 2 masker på højre pind nu.

Før venstre pind tilbage gennem maskerne 
og strik maskerne sammen (ligesom drejet 
ret). 

Sådan ser masken med løkken ud, når den 
er strikket samme. 

Når masken lige er strikket, kan den godt se 
lidt klumpet ud mod venstre. Dette løses 
ved at trække lidt i løkken, så det strammes 
til.

Sådan ser det ud, når den er strammet til – 
meget mere ordentligt :-)



O p s k r i f t :
Her får du lige opskriften hurtigt først, og så følger den detaljerede 

opskrift med billeder på næste side :-)

Børn:

Slå 25 masker op med alm opslag, med 2 tråde af garnet.

• P 1 (RS): Strik 10 m med løkker, luk herefter 5 m løst af 

med strikkeaflukning samtidig med at der strikkes løkker i dem, og strik løkker i de 

resterende m. Lav løkkerne ca 5 cm lange. Du har nu 10 m med løkker, 5 aflukkede 

m med løkker, og 10 m med løkker. 

• P 2 (VS):  Strik 10 m vr, slå 5 m løst op med løkkeopslag eller anden elastisk 

opslag, og strik de sidste 10 m vr.

• P 3: Strik løkker i alle m, nu 10 cm lange.

• P 4: 2vrsm, vr til sidste 2 m, 2vrsm. 23 m.

• P 5: Strik løkker i alle m, nu 15 cm lange.

• P 6: 2vrsm, vr til sidste 2 m, 2vrsm. 21 m.

• P 7: Strik løkker i alle m, nu 20 cm.

• P 8: Luk af mens du strikker 2vrsm, vr til sidste 2 m, 2vrsm. Hæft ender.

Lav to 30 cm lange snører ved at hækle kædemasker med 2 tråde (eller din foretrukne 

snøre). Sy fast i de øverste hjørner af skægget.

Voksne:

Slå 30 m op med alm. opslag.

• P 1 (RS): Strik løkker i 12 m, luk herefter 6 m løst af med strikkeaflukning samtidig 

med at der strikkes løkker i dem, og strik løkker i de resterende m. Lav løkkerne ca 

5 cm lange. Du har nu 12 m med løkker, 6 aflukkede m med løkker, og 12 m med 

løkker.  

• P 2 (VS):  Strik 12 m vr, slå 6 m løst op med løkkeopslag eller anden elastisk 

opslag, og strik de sidste 12 m vr.

Følg fremgangsmåden for børneskægget de næste 6 pinde :-)

Og nu – billedvejledningen :-) Jeg bruger her maskeantallet til børneskægget.



Slå 25 m op med 2 tråde af 
garnet.

P 1 (RS): Strik løkker i 12 m. Før venstre pind tilbage 
gennem de sidste to masker 
og strik dem drejet ret 
sammen. Brug denne 
aflukning på de næste 4 m, 
som også strikkes med 
løkker.

Strik løkker i de resterende 9 
m. Du har nu 10 m med 
løkker, 5 aflukkede m med 
løkker og 10 m med løkker 
på pinden.

P 2 (VS): Strik 10 m vr. Lav 
nu løkkeopslag forom som 
vist på billedet...

...og fortsat her :-) 

Lav 5 af disse løkkeopslag, 
og sørg for at de ikke er for 
stramme.

Strik de resterende 10 m vr. P 3: Strik løkker i alle m. Lav 
nu løkkerne 10 cm lange, og 
strik løkker i alle m. Tip: hver 
gang du trækker en ny 
løkke, så tag fat i en af de 
tidligere, stik en finger 
gennem begge og træk 
nedad, således at du laver 
dem alle nogenlunde samme 
længde.



Fortsæt med at lave løkker i 
alle m.

P 4: Strik 2 vr sammen ved 
at føre højre p ind gennem 2 
m og strikke dem vrang 
sammen.

Vr i alle m til der er 2 m 
tilbage, 2 vr sm. 23 m.

P 5: Løkker i alle m. Lav 
dem nu 15 cm lange.
P 6: 2vrsm, vrang til 2 m 
tilbage, 2vrsm. 21 m.

P 7: Lav igen løkker i alle m, 
denne gang 20 cm lange.
P 8: 2 vrsm, begynd 
aflukning mens du strikker vr 
til 2 m tilbage, 2vrsm, luk af.

Hæft alle ender på 
vrangsiden.

Nu skal løkkerne klippes op. 
Saml ca 8-9 stykker op på 
fingeren som vist. Vær 
omhyggelig med at få fat i 
hver eneste løkke, og  begge 
tråde i hver af dem :-) 

Klip løkken op lige over din 
finger som vist. Du kan 
naturligvis også klippe 
løkken i bunden, men hvis 
du gør det som vist, vil du få 
et mere gradueret resultat, et 
mere naturligt udseende 
skæg :-)

Læg alle de klippede løkker 
opad, så du kan se de 
næste, der skal klippes.



Fortsæt på denne måde med 
alle løkkerne i resten af 
skægget, og bred det ud så 
du kan se det ordentligt. Trim 
det lidt, hvis det er 
nødvendigt.

Lav to snører af hæklede 
kædemasker, hver 30 cm 
lange og med 2 tråde. Du 
kan også lave snørerne ved 
at flette dem, sno dem eller 
hvad du ellers foretrækker.

Sy dem fast i de øverste 
hjørner af skægget. 

Så er skægget klar til brug :-) Her på min egen julemand :-D

2011, Sisse Holmstrup, Maisha 

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

at lave skæg 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/

