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Et klassisk trekantet tørklæde i blød og læk-
ker kvalitet. Tørklædet er ens på begge sider 
og kan bæres enten over skuldrene på traditi-
onel vis eller vikles om halsen. Der er nemt at 
strikke i retstrikning og alligevel afvekslende, 
da der strikkes skiftevis med et og to garner. 
Ved at bruge to forskellige garner, hhv. ren 
lammeuld og ren alpaca, i samme farvenu-
ance, får tørklædet en spændende struktur 
og et flot, changerende farvespil.
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Materialer:
100 g New Zealand Lammeuld fra Filcolana i farve 
231 (turkis) = NZ
100 g Indiecita fra Filcolana i farve 231 (støvet turkis) 
= IN
Rundpind 4½ mm, 80 cm

Mål
Længde: 150 cm
Højde: 63 cm
 
Strikkefasthed
18 m og 18 riller (= 36 p) i retstrik (skiftevis 2 p NZ 
og 1 p NZ og IN) på p 4½ mm = 10 cm x 10 cm.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-

den og strik den drejet ret (dr r).
Sno garnerne: På den p hvor der strikkes med begge 
garner, snoes garnerne således: Læg kun NZ over 
pegefingeren, før IN hen over NZ og slip IN. Strik 2 r 
og slå om med NZ, inden IN samles op og der strik-
kes videre med begge garner.
Vr løst af: Tag m vr løst af med garnet/garnerne foran 
arbejdet.

Arbejdsgang
Tørklædet strikkes fra midten og ud, idet der tages ud 
i starten af hver p og midt på hver p. 

Tørklædet er strikket i to garnkvaliteter, NZ (New 
Zealand Lammeuld) og IN (Indiecita), idet der strik-
kes skiftevis 2 p r kun med NZ og dernæst 1 p r med 
begge garner. Når der ikke er mere NZ strikkes et 
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stykke med to tråde IN, inden der lukkes af.

Omslaget, der skal strikkes dr r midt på arbejdet, 
fungerer også som en slags markør: Her skal der 
strikkes 2 r og slå om. Hvis det er svært at se/mærke 
omslaget, kan der placeres en maskemarkør midt på 
arbejdet.

Tørklæde
Slå 4 m op på rundp 4½ mm med NZ og strik:
1. p: (NZ) 4 r.
2. p: (NZ) 1 r, 1 udt, 2 r, 1 udt, 1 vr løst af. (6 m).
3. p: (NZ) Sno garnerne, 1 r, 1 udt, (fortsæt med IN 
og NZ) 1 r, 1 udt, 2 r, 1 udt, 1 r, 1 udt, 1 vr løst af. 
(10 m).
4. p: (NZ) 2 r, slå om, 2 r, 1 udt, 2 r, slå om, 2 r, 1 
udt, 2 vr løst af (14 m).
5. p: (NZ) 2 r, slå om, 3 r, strik omslag dr r, 2 r, slå 
om, 3 r, strik omslag dr r, 2 vr løst af (16 m).
6. p: (NZ) Sno garnerne, 2 r, slå om, (fortsæt med 
IN og NZ) 4 r, strik omslag dr r, 2 r, slå om, 4 r, strik 
omslag dr r, 2 vr løst af (18 m).
7. p: (NZ) 2 r, slå om, 5 r, strik omslag dr r, 2 r, slå 
om, 5 r, strik omslag dr r, 2 vr løst af (20 m).
8. p: (NZ) 2 r, slå om, 6 r, strik omslag dr r, 2 r, slå 
om, 6 r, strik omslag dr r, 2 vr løst af (22 m).
9. p: (NZ) Sno garnerne, 2 r, slå om, (fortsæt med 
IN og NZ) 7 r, strik omslag dr r, 2 r, slå om, 7 r, strik 
omslag dr r, 2 vr løst af (24 m).

Fortsæt videre og gentag Mønsterpinden nedenfor, 
idet der strikkes skiftevis 2 p kun med NZ og dernæst 
1 p med begge garner. Husk at sno garnene på denne 
p.
Mønsterpind: 2 r, slå om, strik r hen til omslaget, der 
strikkes dr r, 2 r, slå om, strik r hen til omslaget, der 
strikkes dr r, 2 vr løst af.

Kant og afslutning
Når der ikke er mere NZ, strikkes da videre med to 
tråde IN, idet MP gentages 12 gange. Strik 1 p r uden 
udtagninger, inden kanten lukkes af.

Kanten lukkes løst af med strikket aflukning såle-
des: Strik 2 r, der er nu to m på højre p, sæt de to m 
tilbage på venstre p og strik dem m r sammen (der 
er 1 m på højre p), *strik 1 r, sæt de to m tilbage på 
venstre p og strik dem r sammen*, gentag fra * til * 
indtil alle m er lukket af. Hæft ender.


