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Strikkepinneholder 

Spikk og strikk!  
En strikkepinneholder er god å ha for å holde orden på strikketøyet når en tar pause i strikkinga. 

Modell og oppskrift: Randi Breiset 
Bilder: Randi Breiset og Elin Gilde Garvin 

Dette trenger du: 

• Emner av lauvtre som f eks bjørk, selje, rogn  

• Sag  

• Drill  

• 10 mm bor og 3mm bor  

• Rundstrikk  
 

Slik gjør du: 
1. Bruk ei grein av et lauvtre eller en pinne som er litt tykkere enn det ferdige arbeidet skal bli. Her er det 

brukt ei grein av bjørk ca 20 mm tykk. Husk å spørre grunneier først før du sager ned trær og greiner.  

2. Du spikker/ telgjer en holder i hver ende av trepinnen. 

3. For å få plass til 5 strikkepinner nr 3, borer du med 10mm bor et 15mm dypt hull i begge endene av 
trepinnen.  

4. Telgj/spikk til strikkepinneholderen blir slik du vil ha den.  

5. Sag av ca. 12mm innenfor hullet.  

6. Telgj/spikk til enden og bor et 3mm hull helt igjennom. 

7. Ønsker du å male, sette farge og dekorere strikkepinneholderen gjør du dette nå. 

8. Tre en passe langt rundstrikk gjennom hullet i endene, og lag en dobbel knute utvendig. Lengden på 
strikken må avpasses etter lengden på strikkepinnene. 
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Trinn for trinn 

 

For å få plass til 5 strikkepinner nr 3, borer du med 
10mm bor et 15mm dypt hull i begge endene av 
trepinnen.  

Telgj/spikk til strikkepinneholderen blir slik du vil ha 
den.  

Telgj/spikk til strikkepinneholderen blir slik du vil ha 
den.  

 

Telgj/spikk til enden og bor et 3mm hull helt 
igjennom. 

 

Ønsker du å male, sette farge og dekorere 
strikkepinneholderen gjør du dette nå. 

 

Tre en passe langt rundstrikk gjennom hullet i 
endene, og lag en dobbel knute utvendig. Lengden 
på strikken må avpasses etter lengden på 
strikkepinnene. 


