981057 Tørklæde
Tørklæde
Slå 104 m op med fv 1 og strik 2 p ret. Fortsæt i retstrikning med vendepinde således:
3. p (vrangsiden): Strik ret til de sidste 4 m, vend.
4. p: 1 vendem, strik ret tilbage.
5. p: Strik ret til 3 m før sidste vending (incl. vendem), vend.
6. p (retsiden): 1 vendem, strik ret tilbage.
Gentag 5. og 6. p 31 gange.
Skift til fv 2 og slå 20 m op i forlængelse af m på 6. p.
Næste p (vrangsiden): Strik 104 m med fv 2, luk de sidste 20 m af med fv 1.
Næste p (retsiden): Strik videre over 104 m med fv 2.*
Gentag fra * til * endnu 8 gange, idet der skiftes farve for hver sektion i den angivne rækkefølge.
Gentag fra 3. p en sidste gang og strik som før til der er 4 m tilbage. Luk alle m af på næste p.

981057 Halsduk
Halsduk
Lägg upp 104 m med fg 1 och sticka 2 räta v. Fortsätt i rätstickning med vändvarv så här:
*Varv 3 (avigsidan): Sticka räta till de sista 4 m, vänd.
Varv 4: 1 vändm, sticka räta tillbaka.
Varv 5: Sticka räta till 3 m före sista vändningen (vändmaskan inräknad), vänd.
Varv 6 (rätsidan): 1 vändm, sticka räta tillbaka.
Upprepa v 5 och 6 ytterligare 31 gånger.
Byt till fg 2 och lägg upp 20 m efter m är stickade på v 6.
Nästa v (avigsidan): Sticka 104 m med fg 2, avmaska de sista 20 m med fg 1.
Nästa v (rätsida): Sticka 104 m med fg 2.*
Upprepa *-* ytterligare 8 gånger, och det byts färg för varje sektion i den angivna varvföljden.
Upprepa från 3:e v en sista gång och sticka som förut till det är 4 m kvar. Maska av alla m på nästa v.

