
	  

	  

Strikket	  trekantet	  tørklæde	  med	  hulrækker,	  løbemasker,	  
”flæsekant”	  og	  små	  ”sløjfer”	  
	  

Materialer	  
Tyndt	  entrådet	  uldgarn	  i	  let	  kvalitet,	  f.eks.	  en	  mohairblanding	  (ca.	  100	  gr.).	  Rest	  i	  
kontrastfarve	  til	  kanter	  samt	  en	  lille	  rest	  i	  glat,	  blankt	  garn	  til	  ”sløjfer”	  (fx	  blank	  
bomuld	  eller	  viskose).	  

Strikkepinde	  nr.	  2½	  eller	  3	  (hvis	  man	  strikker	  lidt	  stramt)	  
Hæklenål	  nr.	  3	  
Strikkefastheden	  er	  alene	  af	  betydning	  for	  tørklædets	  størrelse.	  

Strikkemønster	  
Der	  strikkes	  ret	  på	  alle	  masker	  og	  alle	  pinde.	  Kanten	  danner	  små	  knudemasker.	  

Hulrækker	  
*strik	  2	  masker	  ret	  sammen,	  slå	  om	  pinden*	  .	  gentag	  fra	  *	  til	  *	  pinden	  ud.	  

Løbemasker	  
Strik	  3	  ret,	  slip	  den	  næste	  maske	  og	  lad	  den	  falde	  ned,	  men	  sørg	  for	  at	  løbemasken	  
ligger	  lige	  over	  et	  omslag	  i	  en	  hulrække	  nedenunder!	  
Slå	  om	  pinden	  som	  en	  ny	  maske	  =	  erstatningsmaske.	  	  Dette	  gentages	  med	  i	  alt	  f.eks.	  
3-‐4	  løbemasker	  i	  et	  område.	  
Lodrette	  løbemasker	  fordeles	  mellem	  hulrækkerne	  således,	  at	  der	  er	  partier	  uden	  
løbemasker	  og	  partier,	  hvor	  der	  er	  f.eks.	  1-‐2	  områder	  med	  løbemasker.	  	  

Tørklædet	  
Slå	  5	  masker	  op	  og	  strik	  ret.	  
I	  begyndelsen	  af	  hver	  retsidepind	  (sæt	  et	  mærke)	  tages	  en	  maske	  ud	  inden	  for	  
kantmasken.	  
Gentag	  dette	  arbejdet	  igennem.	  	  
Strik	  hulrækker	  hele	  pinden	  igennem	  med	  forskellige	  afstande	  til	  opslagningen.	  
Placer	  de	  lodrette	  løbemasker	  med	  variable	  mellemrum.	  
Når	  arbejdet	  måler	  som	  ønsket	  (eller	  garnet	  er	  næsten	  opbrugt)	  lukkes	  af	  over	  alle	  
masker	  på	  én	  gang.	  

Montering	  
Hæft	  ender	  og	  damp	  arbejdet	  let.	  
Hækl	  med	  kontrastfarven	  fastmasker	  rundt	  i	  kanten	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  der	  i	  hver	  
”knude	  i	  kanten”	  hækles	  3-‐5	  fastmasker.	  Flest	  hvis	  kanten	  ønskes	  som	  en	  ”flæse”.	  

Med	  anden	  farve	  og	  glat	  garn	  (eks.	  blank	  bomuld	  eller	  viskosegarn)	  hækles	  små	  
snore	  med	  25-‐35	  luftmasker.	  
Slå	  knude	  og	  klip	  end	  af	  og	  bind	  snorene	  på	  som	  ”	  små	  sløjfer”	  hvor	  hulrækker	  
møder	  lodrette	  løbemasker.	  Fordel	  ”sløjferne”	  over	  tørklædet.	  


