by Permin

Rico Creative Cotton Dégradé
3½

65 x 170 cm

Rico Creative Wool Dégradé
4

70 x 170 cm

Trekantstørklæde
Størrelse
ca. 65 x 170 cm
Materiale
Rico Creative Cotton Dégradé ca. 200 g
Strikkepind 3,5 mm
Grundmønster
Retstrikning
Strik ret frem og tilbage
Bemærk
På grund af produktionstekniske årsager er det muligt, at garnnøglets vægt varierer lidt. For at være sikker på at
tørklædet bliver symmetrisk, bør du veje nøglet, før du starter, og igen når du har strikket halvdelen. Du er kommet til
tørklædets midte, når du har strikket den anden ensfarvede stribe og halvdelen af nøglet er brugt.
Tørklæde
Slå 3 masker (m) op og strik grundmønster. På næste pind (p) og derefter på hver 2. p i højre side strikkes således: 1
kantmaske (km), strik lænken drejet ret. Fortsæt med udtagningerne indtil tørklædets midte er nået. (Der er nu strikket
ca. 100 g) Den anden halvdel strikkes på hver 2 p i højre side således: 1 km, strik 2 m ret sammen. Strik indtil der er 3 m
tilbage. Strik en p ret. Luk af.
Montering
Hæft ender. Læg tørklædet i den ønskede størrelse, fugt det og lad det tørre.

Trekantstørklæde
Størrelse
ca. 70 x 170 cm
Material
Rico Creative Wool Dégradé ca. 200 g
Strikkepind 4 mm
Grundmønster
Retstrikning
Strik ret frem og tilbage
Bemærk
På grund af produktionstekniske årsager er det muligt, at garnnøglets vægt varierer lidt. For at være sikker på at
tørklædet bliver symmetrisk, bør du veje nøglet, før du starter, og igen når du har strikket halvdelen. Du er kommet til
tørklædets midte, når du har strikket den anden ensfarvede stribe og halvdelen af nøglet er brugt.
Tørklæde
Slå 3 masker (m) op og strik grundmønster. På næste pind (p) og derefter på hver 2. p i højre side strikkes således: 1
kantmaske (km), strik lænken drejet ret. Fortsæt med udtagningerne indtil tørklædets midte er nået. (Der er nu strikket
ca. 100 g) Den anden halvdel strikkes på hver 2 p i højre side således: 1 km, strik 2 m ret sammen. Strik indtil der er 3 m
tilbage. Strik en p ret. Luk af.
Montering
Hæft ender. Læg tørklædet i den ønskede størrelse, fugt det og lad det tørre.

