Blyant

- et strikket halstørklæde

Opskrift: Rachel Søgaard
Tørklædet er fint til skolebarnet og passer
i længde til, at der bindes en enkelt knude.
Skal tørklædet nå to gange om halsen, må
der bruges et ekstra nøgle petrol.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
50 g i farve 198 (orange), 50 g i farve 135 (gul), 100
g i farve 202 (petrol), en rest hvid eller natur (farve
101 eller 100) og en lille rest sort (farve 102) eller
koksgrå (956) til spids.
Pinde: Rundpind nr. 3, 40 cm, strømpepinde nr. 3
Strikkefasthed
25 m og 32 p i glatstrik
Tørklæde
Slå 78 m op med orange (viskelæder) og strik 40 omg
rundt i glatstrik.
Skift til gul og strik således:
*3 omg ret, 1 omg vrang*, gentag fra * til * yderligere 7 gange, 2 omg ret.
Skift til petrol og strik således:
1. omg: 6 ret, *1 vrang, 12 ret*, gentag fra * til *
yderligere 4 gange, 1 vrang, 6 ret.
Gentag denne omg, til arbejdet måler i alt ca. 90 cm
eller ønsket længde.
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Fortsæt i mønster efter diagrammet.
Når diagrammet er strikket fortsættes med naturhvid
og på første omg strikkes de 2 petrol m sammen over
hver spids = 72 m.
Sæt nu et mærke omkring 36. og 72. m, idet der skal
tages ind på hver side af disse m.
Strik 1 omg.
Næste omg: 2 ret sammen, strik til 2 m før næste
mærke, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1
ret, 2 ret sammen, strik til 2 m før næste mærke, 1
ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret.
Gentag de sidste 2 omg, til der er 24 m tilbage.

gentag
hvid eller natur

begynd her

petrol

Skift til sort/koksgrå og fortsæt indtagningerne på
samme måde, til der er 8 m tilbage.
Bryd garnet og træk garnenden igennem m.
Vend vrangen ud og hæft alle ender.
Vend igen og sy viskelæder-enden sammen med maskesting fra retsiden.

www.filcolana.dk

Filcolana

