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Materialer: 

 
Som udgangspunkt garn i to kontrasterende farver af samme tykkelse.  
Her er brugt Evilla 100% uld i farven “Rainbow”, 6/2, 185 g (ukendt 
løbelængde) 
samt 5 ½ nøgler Schoeller & Stahl Fortissima 6-fach Socka 50 g/125 
meter, strømpegarn i råhvid.  
Strømpegarnet var en anelse tykkere end uldgarnet, men det var tæt nok på. 
 
Et sæt strikkepinde 3 ¾ mm eller lignende (hvad man føler giver det bedste 
resultat, det kommer sig ikke så nøje) 
 
Strikkefasthed er ikke så vigtig, igen fordi det er et tørklæde. 
 



Færdig størrelse i dette tilfælde: 25 cm x 280 cm (!!!) 
 
Vævestrik: 
 
Første kolonne/felt i højre side i diagrammet viser, hvilken farve der strikkes 
med på den aktuelle pind. De mørke kasser er grundfarven (mørk), de lyse 
kasser er kontrastfarven (lys). Man skal strikke med én farve ad gangen over 
to rækker (retsiden og vrangsiden). Den anden farve hviler i højre side af 
arbejdet og skal bruges senere. Afhængigt af den farve, man arbejder med, 
skal man strikke maskerne, når de har den farve, man strikker med, og tage 
masker løst af i den anden farve (den, der hviler). På retsiden skal man tage 
masken af med garnet bagved masken, på vrangsiden skal man tage masken 
af med garnet foran arbejdet. 
 
Tørklædet er strikket i lutter retstrik. 
 
 
Fremgangsmåde: 
 
Slå 66 m op med grundfarven (i dette tilfælde det regnbuefarvede garn).  
Strik 5 pinde ret. 
Næste pind: Med det lyse garn (kontrastfarven) strikkes 1 r, 1 m løs af, strik r 
til næstsidste m, 1 m løs af, strik sidste m r. 
Næste pind: Strik alle masker, som de er, strik r over r og tag de løse m af 
igen. 
 
Begynd nu med diagram 1. Strik diagram 1 over 24 pinde. 
Strik så diagram 2. Strik dette diagram, så længe du kan holde det ud. 
Husk at lave en spejling af starten og strikke diagram 1 igen over 24 pinde. 
Strik 2 pinde med den lyse farve (kontrastfarven). Strik 5 pinde med 
bundfarven. 
Luk af. 
 
Kanterne består af tre masker i starten og slutningen. De strikkes altid på 
samme måde: Den første m er som på et skakbræt, skiftevis sort, hvid, sort 
etc. Den anden maske strikkes i den mørke farve, bundfarven, og tredje 
maske strikkes med den lyse farve, kontrastfarven, og derefter begynder 
mønsteret i diagrammet. 



 
 
 

Diagramforklaring: 
■  Mørk kasse: grundfarven 
□  Lys kasse: kontrastfarven 
 
Man skal IKKE tælle kasserne med tallet indeni med i mønsteret. 
 
Hver række strikkes to gange – én gang fra retten og én gang fra 
vrangen. 

 
I dette mønster vævestrikkes i retmasker. Det vil sige, at både 
retsider og vrangsider strikkes i ret, og masker tages løst af i ret. 


