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Arwetta Classic fra Filcolana i 5 farver: 1 ngl af hver 
af farverne 254 (Coral), 202 (Petrol), 265 (Azul), 268 
(Tidselblomst) samt 2 ngl. 266 (Tåget lagune).
Rundpind 3 mm, 40 cm, eller strømpepinde 3 mm.
Markører eller kontrastfarvet tråd til omgangsstart.

Efter vask: ca. 22 cm i bredden og 160 cm i længden.

 

Materialer

Mål

Et varmt og dejligt tørklæde at bruge over 
ensfarvet tøj… fyldt med muntre 
farvesammensætninger og rigtig herligt at 
strikke, fordi der hele tiden sker noget.
Halstørklædet har mange 
anvendelsesmuligheder. Saml det som et rør, 
brug det med den flotte ”vrangside” udad  
eller bare som et helt almindelig lækkert 
halstørklæde.

Design: Hanne Pjedsted

 - et strikke halstørklæde med mange muligheder
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Filigran

Bemærk at tørklædet i brug vil give sig på den lange 
led.

30  m i mønster i glatstrikning på p 3 mm = 10 cm i 
bredden.

Der strikkes rundt i flerfarvemønster med to farver ad 
gangen. Nederst med forskellige mønsterborter efter 
hinanden og efter ca. 25 cm samme mønster i 
skiftende farvekombinationer. Diagrammet viser 
derfor på dette mønster (B) alene bundfarve + en 
mønsterfarve.

Slå 136 m op på rundp 3 mm med petrol (farve 202), 
og strik rundt, idet der sættes et mærke ved 
omgangens begyndelse. Strik 2 omg glatstrik. Følg 
derefter mønsterdiagram A1 og herefter A2, idet der 
begyndes nederst til højre i diagrammet, og de 8 m i 
diagrammet gentages i alt 17 gange på omg. Når 
mønsterdiagrammerne A1 og A2 er strikket, 
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fortsættes efter mønsterdiagram A3, hvor de 17 m i 
diagrammet gentages i alt 8 gange på omg. 
Derefter strikkes efter diagram B med skiftende 
farvekombinationer, til tørklædet måler ca. 157 cm.
Slut af med at strikke efter diagram C, derefter 2 omg 

med petrol (farve 202) og luk af. Hæft ender. Sy evt. 
tørklædets ender sammen med maskesting, hvis 
tørklædet ønskes lukket.

Vask tørklædet ved 30 grader, og lad det liggetørre. 
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