






Fjord Tørklæde

#lilefjordtørklæde


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Mål


170 x 38 cm


Garn


New Zealandsk Lammeuld 100 g fra G-uld fv A (grå, ufarvet) 

New Zealandsk Lammeuld 100 g fra G-uld fv B (blå)

Pinde


Rundpind 3,5 mm, 100 cm


1 strømpepind 3,5 mm til icord


Strikkefasthed


20 masker x 38 pinde = 10 cm 

Nyttig viden


Tørklædet strikkes frem og tilbage i retriller. Der startes ved den bredde side og tages ind, så 
faconen dannes. Til sidst strikkes der masker op langs kanten og afsluttes med icord. Der strikkes 
vendemasker med teknikken German shortrow, forkortet VM. 




Tørklæde
Slå 340 masker med fv A.

1. Pind: Strik ret, til der er 1 maske tilbage på pinden, vend arbejdet.
2. Pind: Strik en VM (med fv A), sæt fv B til og lad fv A hvile, strik ret til der er 1 maske 

tilbage på pinden, vend arbejdet.
3. Pind: Strik en VM, strik ret til der er 1 maske tilbage før forrige vendemaske, vend 

arbejdet.
4. Pind: Strik en VM, (med fv B), skift til fv A, strik ret til der er 1 maske tilbage før forrige 

VM, vend arbejdet
5. Pind: Strik en VM, strik ret til der er 1 maske tilbage før forrige VM, vend arbejdet.

Gentag pind 2-5, til der er strikket 81 striber. Sidste stribe  strikkes med fv A. Vend arbejdet, 
strik en vendemaske, skift til farve B = 18 masker tilbage mellem vendemaskerne. 
Strik en omgang rundt om hele tørklædet med fv B. Start langs venstre side af tørklædet, 
strik vendemaskerne sammen undervejs = 158 masker. Strik 340 masker op langs 
opslagskanten. Start langs højre side af tørklædet, strik vendemaskerne sammen undervejs 
= 160 m. Slut ved første maske af sidste stribe = 680 masker rundt om tørklædet.

Icordkant 
Fra omgangens start strikkes 3 masker op i fv B, med strikkeopslag. Strik icord langs hele 
arbejdet. Sy enderne sammen med maskesting. Hæft ender. 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God strikkelyst! 


