
Et lille fikst tørklæde, der både er lækkert at 
have på og hyggeligt at strikke: 
Mønsterrapporten er hurtigt lært, og mellem 
hver mønsterrapport, kan der slappes af med 
nogle pinde retstrik. Tørklædet er strikket, så 
det ikke har en for- og bagside.
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1. pind: Løs 1 r, 1 r, sl-o, 1 r, sl-o, llr, llr, *2 r sm, 2 r
sm, sl-o,    1 r, sl-o, 1 r, sl-o, 1 r, sl-o, llr, llr*, gentag
fra * til * i alt 4 gange, 2 r sm, 2 r sm, sl-o, 1 r, sl-o,
2 r.
2. pind: Løs 1 r, derefter alle masker ret.
Gentag pind 1 og 2 tre gange i alt (se også diagram 
for de 6 mønsterpinde). Dernæst strikkes 6 pinde ret, 
hvor første maske på alle pinde tages løs af. Disse 
tolv pinde udgøre tørklædets mønster. Gentag disse 
tolv pinde 32 gange i alt.
Nu gentages de 6 mønsterpinde en sidste gang. I 
stedet for at strikke alle masker ret på den sidste 
pind, lukkes maskerne af.
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Størrelse:
20 x 140 cm

Materialer:

100 g Anina fra Filcolana
Strikkepind: 3½ mm

Forkortelser:
Løs 1 r, 1 ret løs af;
r, ret; 
sl-o, slå om;
llr, 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på ventre pind, 
strik dem ret sammen; 2 r sm, 2 ret sammen.

Tørklædet:
Tørklædet strikkes i retriller med et enkelt 

hulmønster. Første maske på alle pinde tages løs af. 
Slå 58 masker op

Montering:
Hæft ender. Skyl tørklædet op og bred det ud mens 
det tørre. Det skal ikke egentligt blokkes, bare 
spredes ud. I brug vil tørklædet trække sig længere 
og smallere. Men skyl det blot op igen, så finder det 
tilbage til sin “rette” størrelse.

ret på retsiden, vrang på vrangsiden

vrang på retsiden, ret på vrangsiden

kantmaske: 1 ret løs af i begyndelse af en pind, 1 ret i slutningen af en pind.

slå om

2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på venstre pind, strik dem ret sammen

2 ret sammen

Mønsterrapport (gentages 4 gange)
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