Vestergade

- et tørklæde i brostensmønster

Design: Janne Højfeldt
Tørklædet er strikket i en blanding af blød
lammeuld og let kid mohair i et nemt brostens-mønster bestående af ret- og hævemasker. Det giver et blødt og let tørklæde, som
varmer godt om halsen.
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Materialer
Farve A: 100 g New Zealand lammeuld fra Filcolana i
farve 951
Farve B: 50 g Tilia fra Ficolana i farve 331 (Steel)
Rundpind 3,5 mm, 60-80 cm
Størrelse
One size
Mål
Bredde: 25 cm
Længe: 172 cm
Strikkefasthed
30 m og 44 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Tørklædet strikkes frem og tilbage i hulkrus-mønster.
Der lukkes af med en syet aflukning. Herefter strikkes
der masker op til en kant i først den ene og derefter
den anden side. Disse lukkes også af med syet aflukning.
Tørklæde
Slå 64 m op med farve A.
Strik 5 p således: 1 r løs af, strik r til sidste m, 1
vr. Første og sidste maske danner en lænke, hvor der
efterfølgende samles masker op til kant.
Skift til farve B.
1. p (retsiden): 1 r løs af, strik r til sidste m, 1 vr.
2. p: Som 1. p.
Skift til farve A.
3. p (retsiden): 1 r løs af, 2 r, *tag de næste 2 m
vrang løs af med garnet bag arbejdet, 6 r*, gentag fra
* til *, til der er 5 m tilbage på p, 2 tag de næste 2 m
vrang løs af med garnet bag arbejdet, 2 r, 1 vr.
4. p: 1 r løs af, 2 r, *tag de næste 2 m vrang løs af
med garnet foran arbejdet, 6 r*, gentag fra * til *, til
der er 5 m tilbage på p, tag de næste 2 m 2 vrang løs
af med garnet foran arbejdet, 2 r, 1 vr.
5. og 7. p: Som 3. p.
6. og 8. p: Som 4. p.
Skift til farve B.
9. og 10. p: Som 1. p.
Skift til garn A og forskyd mønstret:
11. p: 1 r løs af, *6 r, tag de næste 2 m vrang løs af
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med garnet bag arbejdet*, gentag fra * til*, til der er
7 m tilbage på p, 6 r, 1 vr.
12. p: 1 r løs af, *6 ret, tag de næste 2 m vrang løs
af med garnet foran arbejdet*, gentag det * til *, til
der er 7 m tilbage på p, 6 r, 1 vr.
13. og 15. p: Som 11. p.
14. og 16. p: Som 12. p.
Gentag disse 16 p, til arbejdet måler ca. 170 cm.
Slut med 2 p r med farve B.
Skift til farve A.
Strik 5 p r (løft første maske r løs af, sidste maske
strikkes vr).
Luk maskerne af med en syet aflukning fra
vrangsiden således: Bryd garnet med 3 gange den
længde, der skal sys. Sæt en nål med rund spids på
garnet. Hold arbejdet i venstre hånd og nålen i højre.
Stik nålen fra højre mod venstre ind i 1. m på p, træk
garnet igennem og lad m glide af p, *stik nålen fra
venstre mod højre ind i 2. m, ud på retsiden af arbejdet og derefter fra højre mod venstre ind i 1. m, træk
garnet igennem og lad 1. m glide af p*, gentag fra *
til *, til alle m er lukket af.
Sidekant: Strik m op fra retsiden af arbejdet med fv
A og p 3,5 mm – 1 m i hver løkke.
Strik 4 p r og luk af med en syet aflukning fra vrangsiden som beskrevet ovenfor, dog må der sys med en
kortere garnende og sættes nyt garn til undervejs.
Strik op og strik kant langs den anden side på samme
måde. Luk af med en syet aflukning som ovenfor.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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