3 tørklæder
På min tur til USA i efteråret 2003 kom
jeg til Dayton, Ohio, hvor Dayton
Knitting Guild havde inviteret mig. Det
var et overordentlig hyggeligt "Guild",
hvor jeg traf mange, søde og sjove
strikkere og nød det gode samvær.
Man arrangerede "show-and-tell" for
mig, og det var en herlig oplevelse,
hvor strikkerne viste, hvad de havde
kreeret serveret sammen med en
historie. Kathy Kelly havde strikket et
utrolig smukt tørklæde i noget flot
rødligt NORO garn (japansk, se
www.eisakunoro.com ) og netop
kombinationen - enkelt mønster spændende garn - var helt perfekt. Se
det øverst til venstre på siden. Godt
fundet på Kathy! Kathy har givet mig
lov til at lægge mønsteret ud på min
hjemmeside. Så værsgo'!
Du kan selvfølgelig bruge alle slags
fancy garn.
Alle 3 tørklæder, som du her får
opskrifterne på er strikket i et mønster,
der kun består af 1 pind. Dem er der
mange af. Måske kan du også digte
nogen selv. De kan bruges til mange
ting, måske noget sødt til en ny baby i
familien.
Kathys tørklæde - foto Ø
Slå 30 m op på store pinde (5½-6):
1. p: 2 r, * 1 vr, slå om, 2 vr sm, 1 r *,
gent *-* p ud.
Gentag denne pind, til der ikke er ret
meget garn tilbage. Luk af.
Fugt tørklædet og spænd det ud.

Kathys dejlige tørklæde.
I USA fandt jeg 1 bundt garn i samme
kvalitet som Kathys - dog ikke i samme
farve. Garnet er tyndt og smalt
båndgarn.
Nettørklæde - foto Ø
Slå 30 m løst op på p nr. 5½.
1. p: 1RLA, * 2 vr sm, slå om *, gent ** og slut med 1 vr.
Gent denne p, til der næsten ikke er
mere garn tilbage. Luk løst af.
Historien er ikke slut med det, for af
redaktør på min japanske bog om
dominofirkanter, Akiyo Murono fik jeg
sidste år et bundt NORO garn med
navnet: %&/¤#¤% eller noget lignende
- ja, det stod jo på flydende japansk på
etiketten. Navnet står hen i det uvisse,
men det var i hvert fald en spændende
kombination af papir og polyester.
Da jeg strikkede det første tørklæde gik
det op for mig, hvad dette garn skulle
bruges til. Et Kathy-tørklæde.

Mit tørklæde blev skrånet i begge ender
og også til dette brugte jeg et mønster
på bare én pind. Der er flere af dem.
Japansk papirtørklæde - foto ×
S-opslå 6 m på p nr. 5½.
Mønster: * 1 vr, 2 vr sm, slå om *.
1. p: 1 r, *-*, 2 vr.
2. p: 1RLA, *-*, 2 vr. Vend arb (dvs.
sæt arb over i venstre hånd) og s-opslå
3 nye m.
3. p: 1 r, *-* 2 gange, 2 vr.
4. p: 1RLA, *-* 2 gange, 2 vr. Vend arb
og s-opslå 3 m.
5. p: 1 r, *-* 3 gange, 2 vr.
6. p: 1RLA, *-* 3 gange, 2 vr. Vend arb
og s-opslå 3 m.
Fortsæt sådan, dvs. gent 5. og 6. p men
der kommer nu flere og flere masker, til
der er 33 m.
Bemærk! De 2 vr sm er altid omslaget
+ den 2 vr sammen fra forrige p, der
strikkes vr sammen.
Strik herefter alle pinde sådan:
1RLA, *-* til de sidste 2 m, 2 vr.
Strik til der ikke er ret meget garn
tilbage.
Luk i beg af næste og de kommende p 3
m løst af fra samme side hele tiden
(omsl tæller for 1 m) og fortsæt i øvrigt
som før.
Luk de sidste 6 af på én gang.
Rigtig god fornøjelse!
Vivian

