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Dhaniya et halstørklæde, der er strikket 
rundt. Her får du lov til at udleve din vildeste 
farvefantasi og mulighed for at træne fler-
farvestrik. Halstørklædet er strikket i flerfar-
veteknik med ”magiske nøgler” i Peruvian 
Highland Wool fra Filcolana. 
Projektet egner sig godt til at få brugt rester 
fra andre projekter - brug mindst 8 farver, og 
gerne mange flere! 
Tørklædet kan vikles to gange om halsen eller 
hænge løst
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Materialer
200 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana i mange 
farver. Brug mindst 8 farver, og gerne mange flere! 
Boblekanten er strikket i én farve, gem derfor 40 gr af 
én farve til dette formål.
På den opstrikke model er brugt farve 220 til boble-
kanterne; som bundfarver (de rødlige farver) 217, 
222, 804, 806, 259 og 226; som mønsterfarver (de 
grønlige) 220, 221, 801, 802 og 257.
Rundpind 5 mm, 80 cm
4 markører eller kontrastfarvet tråd

Mål
Højde: 25 cm
Omkreds: 90 cm
 
Strikkefasthed
20 m og 18 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm. 
Strikkeprøven er strikket rundt i farver.

Arbejdsgang
Boblekanten er din opslagskant. Når den er strik-
ket, strikkes efter diagrammet (findes på side 2). 
Diagrammet viser den halve bredde af tørklædet og 
gentages derfor 1 gang i bredden. Til sidst sluttes af 
med endnu en boblekant.

Magiske nøgler
Et ”magisk nøgle” er et garnnøgle du selv har viklet 
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op af mange forskellige farver garn i forskellige læng-
der.
Begynd med at lave to bunker af dine forskellige far-
ver garn, fx en rød og en grøn bunke, eller en lys og 
en mørk  der skal være mindst 4 farver i hver bunke. 
Den ene bunke bliver bundfarve, den anden mønster-
farve.
Nu klipper du forskellige længder af garn af alle 
farverne i den ene bunke. (Hver farve vikles 30-70 
gange rundt om din hånd og klippes af). De forskel-
lige farver ”splitsplejses” sammen i tilfældig ræk-
kefølge og vikler det hele op til et magisk nøgle med 
indbyggede farveskift. Du splitsplejser ved at dele 
enden af garnet, og klippe 2 af de 4 tråde af. Dette 
gøres på enden af hvert garn, ca. 5 cm nede. Enderne 
førers hen over hinanden, så de sammen danner 4 
tråde. Fugt enderne med vand, og rul dem fast mel-
lem hænderne. Garnet er nu filtet sammen. Sørg for 
at variere farveskiftene i løbet af garnnøglet.
Lav endnu et nøgle med den anden bunke af farver.    
Med disse to garnnøgler opstår der tilfældige farve-
skift på strikketøjet. 

Farvedominans
I dette tørklæde er det flot at lege med farvedomi-
nans, dvs. lade den ene farve træde tydeligere frem 
end den anden og så bytte om undervejs. Det garn 
der ligger forrest på fingeren, dvs. tættest på din kno, 
er dominanten som træder tydeligst frem, hvorimod 
den tråd der er bagerst, nær din negl, er ”ikke-do-
minanten”. I stykket med striber ses legen tydeligst.  
Skift dominans hver gang du har strikket en rapport, 
altså efter de 2 ensfarvede omgange. 

Boblekant
Her bruges den farve du har valgt til kanterne.  
Slå 180 masker op på rundp 5 mm med strikket 

opslagning og strik rundt, begynd med 1 omg ret. På 
næste omg strikkes bobler således:
*Strik 3 masker, i den 4. maske strikkes (1 ret uden 
at tage m af venstre p, slå om, strik igen i samme 
maske, men strik drejet ret, slå om, 1 r, slå om, 1 dr 
r), tag m af venstre p  du har nu strikket 7 masker i 
samme m. Strik 4 p glatstrikning over disse 7 m (slut 
med en p fra retsiden). Med din langfinger kan du 
nu forme boblen, så den bliver rund og fin. Én for én 
løftes de 6 bagerste m over den forreste for at lukke 
de 7 m, indtil du igen har de første 3 masker + 1 
(boblen). Gentag fra * indtil alle masker er strikket og 
der er 45 bobler.

Strik efter diagram
Skift nu til dine magiske nøgler og placer markørerne 
således: Ved omgangens begyndelse, efter 25 m, 
efter 65 m, efter 25 m og efter 65 m. Strik nu efter 
diagrammet, dvs. der strikkes striber over de 25 m og 
”kasser” over de 65 m.

Afslutning med bobler
Luk af på følgende måde: Luk 2 m af. *Der er nu 1 m 
på højre p. Strik en boble i den næste m på samme 
måde som i begyndelsen af tørklædet  du slutter med 
at have 1 m fra de aflukkede m og 1 m fra den fær-
dige boble på højre p. Træk den bagerste maske over 
masken fra boblen. Luk yderligere 3 m af. Gentag fra 
* til alle masker er lukket af og du har 45 bobler.

Montering
Hæft enderne på vrangsiden med en stump synål. 
Damp tørklædet let fra vrangen med et strygejern og 
med et fugtigt klæde over.


