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Sy ditt eget hårstrikk 

Hårstrikker/scrunchies er dekorative både i håret og rundt armen. De er enkle å lage og er 
en fin måte å bruke opp reststoffer på. 
Modell og foto: Ane Dahl 
 

Dette trenger du: 
• Stoff 
• Hattestrikk 6 mm 
• Nåler 
• Sikkerhetsnåler 
• Saks 
• Målebånd 
• Strykejern (må ikke, men gjør syinga litt lettere)  

Slik gjør du: 
1. Klipp stoffet slik at det får målene: 8-11cm*40-50cm. Nøyaktig mål avgjør man selv avhengig av hvor mye 

volum og rynker man ønsker at strikken skal ha og hvor mye stoff man har. Jo lenger stoffstykket er, jo 
mer rynker vil strikken få. Jo bredere den er, jo mer volum vil den få. 

2. Om stoffet har lett for å rakne, syr du en sikksakksøm langs alle kantene av stoffstykket. 

3. Brett inn en liten kant (fra rettsiden til baksiden) langs de korteste sidene, og stryk ned kanten slik at den 
ligger flatt. 

4. Brett remsa på midten slik at rettsiden av stoffet vender inn og baksiden av stoffet vender ut. 

5. Fest nåler nedover hele siden, og sy en søm slik at stoffet blir formet som en sylinderformet remse med 
en åpning i hver ende. 

6. Vreng remsa slik at rettsiden kommer ut. Dette kan bli litt lettere om man for eksempel bruker en dusj til å 
dytte stoffet igjennom. 

7. Klipp en hattestrikk med målene: 18-20 cm avhengig av hvor stramt man vil at den skal sitte rundt 
håndleddet. 

8. Fest en sikkerhetsnål i begge ender av strikken. Den ene enden fester man også til den ene åpningen av 
remsa. 

9. Tre strikken igjennom remsa. 

10. Fest endene på strikken sammen med en sikkerhetsnål og sy en søm frem og tilbake over festet. 

  

 



  

Lag det selv – Sy ditt eget hårstrikk  Side 2 / 3 

Bilder trinn for trinn 
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Bilder 
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