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Et bredt tørklæde, næsten i ret og med små 
felter i teknikken ”dobbeltstrik”.
Du kan strikke den brede udgave, som her, 
eller vælge at slå 32 masker mindre op og 
strikke en smallere udgave.

1. udgave - august 2017 © Filcolana A/S

Materialer
New Zealand lammeuld fra Filcolana: 150 g fv 122 og 
150 g fv 951.
Pinde 4,5 mm

Mål
Ca. 43 x 190 cm

Strikkefasthed
19 m og 28 p i mønster på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.

Dobbeltstrik: 
1. p: Del hver maske, så der ligger skiftevis en lys og 
en mørk maske. Hold garnet over pege- og langfin-
ger, som når du strikker flerfarvestrik. Den lyse farve 
ligger inderst mod håndroden over pegefingeren, den 
mørke ligger yderst mod fingerspidserne over pege- 
og langfinger. Der strikkes 1 r med lys fra forsiden af 
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arbejdet og 1 vr med mørk fra bagsiden. Begge farver 
skal løbe imellem de to lag, dvs. begge farver skal 
være bag arb, når der strikkes ret og foran arb, når 
der strikkes vrang.
På næste p bytter farverne plads på fingrene, og der 
strikkes 1 r med mørk fra forsiden og 1 vr med lys fra 
bagsiden. 

Arbejdsgang
Tørklædet er strikket i en kombination af retriller og 
felter med dobbeltstrik.
Hele tørklædet er strikket med en tråd af hver farve.
 
Tørklæde
Slå 87 m op med en tråd i hver farve på 4,5 mm.
Tag første m vr løs af på alle p.
Strik mønster efter diagrammet således:
Begynd med 9 p ret med begge farver (opslagningen 
tæller som første p).
**11., 13., 15., 17. og 19. p: 1 vr løs af, *5 ret med 
begge farver, 3 m dobbeltstrik med lys ret og mørk 
vrang*, gentag fra * til *, og slut med 6 ret med 
begge farver.
12., 14., 16., 18., og 20. p: 1 vr løs af, *5 ret med 
begge farver, 3 m dobbeltstrik med mørk ret og lys 
vrang*, gentag fra * til *, og slut med 6 ret med 
begge farver.
Strik 10 p ret med begge farver, hvor lys og mørk i de 
dobbeltstrikkede masker strikkes sammen på første 
p.**
Gentag fra ** til **, så langt du ønsker tørklædet, el-
ler til der ikke er mere garn.

Luk af med en syet aflukning således:
Sæt garnet i en stramajnål og sy gennem m således:
*Hold arbejdet med forsiden mod dig. Stik nålen fra 
højre mod venstre ind i 1. maske. Med garnet foran 
arbejdet stikkes nålen fra venstre mod højre ind i 3. 
maske, og ud på bagsiden af arbejdet. Lad 1. maske 
glide af p og gentag fra *, til der er syet i alle masker. 
Træk stingene godt til undervejs, så kanten bliver 
tilpas stram.

Hæft alle ender, skyl arbejdet, centrifuger let, træk i 
facon, og lad tørre liggende.
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