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TØRKLÆDE MED HULMØNSTER
Mål:

30 x ca. 180 cm

Garn:
Garnforbrug:

Permin Angel de lux
3 ngl petrol*
*af 2 ngl garn kan man strikke et cirka 150 cm langt tørklæde

Pinde:

Jumperp nr 4½.

Strikkefasthed:

18 m hulmønster = 10 cm i bredden på p nr 4½.

Opslagning: Pas på ikke at slå for stramt op. Slå evt. op på p nr. 5.
Bemærk: Tørklædet strikkes i to dele, der sys sammen med maskesting på midten. Dette for at der kan komme blondekant
i begge ender.
Slå 55 m løst op på p nr. 4½ og strik mønster efter diagrammet. Når dette er strikket igennem, gentages de øverste 6 p til
arbejdet måler ca. 90 cm. Slut med øverste p i diagrammet. Lad m hvile. Strik et stykke magen til, blot 1 pind kortere. Sy derpå
delene sammen med maskesting så sammenføjningen ikke ses.

6 p − gentag

Design og opskrift: © Lene Holme Samsøe

slut

gentag

begynd

= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
= Slå om pinden.
= 2 ret sammen.
= 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
= Tag 2 m ret løs af på én gang (som hvis m skulle strikkes ret sammen),
1 ret, løft de løse m over.
= Boble: Strik 1 vr skiftevis forrest og bagerst i samme m til der er 5 m. Vend.
5 ret, vend, 5 vr, vend. 5 ret, vend. Løft derpå 2., 3., 4. og 5. m over 1. m,
én ad gangen = igen 1 m.

