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Strikkede armbånd 

Det er mange måter å lage seg armbånd på. Du kan variere med ulike teknikker og 
materialer. Krevende eller enkle teknikker. Dyre eller billige materialer. Materialer som er 
vanskelig eller lette å få tak. Her får du oppskrifter på tre forskjellige armbånd. 

 

Modell: Margit Bredesen 

 

ARMBÅND 1  

Dette trenger du: 
• Plastslange  

• Ullgarn, her er brukt Rauma Vamsegarn 

• Perler med stort hull, her er brukt glassperler 

• Smykkestrikk/hattestrikk  

• Nål med stort øye 

Slik gjør du:  
1. Klipp 6 biter av slangen som er ca. 2,5 cm lang. 

2. Mål opp en tråd av garnet som er ca.180 cm lang 

3. Tre tråden i nålen og sy rundt plastbiten. Når du syr, må du passe på å legge garnet tett ved siden av 
hverandre. Dekk hele plastbiten. 

4. La 5-6 cm av tråden henge. De to endene knytes sammen på kanten med en dobbelt knute. Klipp av 
enden og dytt dem inn i perla. 

5. Når alle perlene er ferdige, og du har valgt perlene som skal være mellom, trer du dem på strikken. TIPS 
Knyt fast den første lille perla, så ikke alle glir av. Denne knytes opp igjen når båndet er tredd. Knyt 
sammen strikken og test at knuten din holder. Du vil nok erfare at det lønner seg å være litt raus med 
målet på strikken.  
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ARMBÅND 2 

Teknikken på dette armbåndet er rillestrikking på 

langs.  

Dette trenger du: 
• Ullgarn, her er det brukt Finull i forskjellige farger 

• 2 strømpepinner 2 ½ el. 3  

• 6 o-ringer eller 6 små ringer i metall  

• Nål med stort øye  

 

Slik gjør du:  
1. Legg opp 24 m. på pinne nr. 21/2 eller 3  

2. Strikk alle maskene rett. Snu strikketøyet og strikk videre alle maskene rett. Fortsett slik til du har strikket 
6 omganger. Dette utgjør 3.riller. Når du starte kan du strikke de seks første maskene med begge 
trådene. Dette er en måte å strikkefeste på. 

3. Fell av alle de 24 maskene, tråden du har til slutt kan du bruke når du skal montere 

4. Gjenta dette seks ganger. Da har du seks like store biter. Montering: Bruk den tråden du avsluttet 
strikkingen med, og sy sammen bitene på langsiden. Fest en ring mellom hver bit. Når du har sydd 
sammen alle bitene er armbåndet ferdig til bruk. 

 

ARMBÅND 3 

Teknikken på dette armbåndet er rillestrikking på tvers 

Dette trenger du: 
• Ullgarn, her er det brukt Finull i forskjellige farger 

• 2 strømpepinner 2 ½ el. 3  

• 6 o-ringer eller 6 små ringer i metall  

• Nål med stort øye 

 

Slik gjør du:  
1. Legg opp 8 m. på pinne nr. 2 1/2 eller 3  

2. Strikk alle maskene rett. Snu strikketøyet og strikk videre alle maskene rett. Fortsett slik til du har strikket 
32 omganger. Dette utgjør 16 riller. Når du starte kan du strikke de første fire masker med begge 
trådene. Dette er en måte å strikkefeste på. 

3. Fell av alle de 8 maskene, tråden du har til slutt kan du bruke når du skal montere. 

 

Montering: Sy sammen strikkelappen på langsiden. Tre to ringer inn på strikkelappen og sy 

sammen på kort siden. Ha alltid to ringer tredd innpå strikkelappen. 

 

 


