MARIMEKKO Tørklæde H5002
Tørklæde, du kan bruge dine MARIMEKKO rester til.
Fotokopiering er IKKE tilladt iflg. ”Lov om ophavsret”
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Garn: New England Knitters Shetland, 100 % uld.
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Pinde: Rundpind 3 mm (60, 80 eller 100 cm) og 2
korte pinde 3 mm.

Farver
Tørklædet på billedet til højre er strikket af rester fra
den mørkeblå MARIMEKKO poncho - og resterne er
langt fra brugt op. Farverne passer sammen, så det
gør ikke så meget, hvordan du sætter dem sammen;
men jeg kan anbefale, at du lægger dem i en ring og
bytter rundt på dem, til du synes om forløbet. Du kan
selvfølgelig også blot bruge forløbet herover under
"Garn", A, B, C osv.














Fremgangsmåde

Garnmængde

Dette tørklæde er lavet af rester fra MARIMEKKO
ponchoen. Lav det kort eller langt efter ønske.
Tørklædet strikkes af skiftevis strimler med "tern"
strikkes på med 8 masker og ensfarvede strimler
strikket på langs ad de ternede strimler. De strikkes
sammen undervejs.

Vej garnet farve for farve på en nøjagtig vægt og
skriv ned. Strik en ternet strimmel i den længde, du
ønsker og vej igen. Nu ved du ca., hvor meget du
bruger til en ternet strimmel. Strik en ensfarvet strimmel på den ternede og vej denne farve før og efter.
Så ved du hvor meget, der går til - til en ensfarvet
strimmel. På den måde kan du beregne dig til, hvor
bredt dit tørklæde kan blive. Husk - der skal være
garn til en ensfarvet strimmel i den side, hvor du begyndte.

Strik 20 p, som 2. p, med denne farve. Skift farve.
Strik 20 p med den nye farve. Gent disse 20 p med
nye farver hele vejen op til ønsket længde. Luk af
på RS.

Strikkefasthed
25 m og 52 p = 10 x 10 cm i retstrikning.

2. strimmel - ensfarvet
S-opslå 20 m på rundp 3 mm. Hold p med m i højre

1. strimmel - ternet

OBS! Før du begynder, se altid www.viv.dk. Find
"Rettelser" i menuen. Her vil du finde evt. rettelser
eller kommentarer til opskriften.

S-opslå 8 m på korte p og den ønskede farve og
strik:
1. p (VS): 7 r, 1 vr.
2. p (RS): 1RLA, 6 r, 1 vr.
Gent 2. p hele tiden.
Efter 9 p (der er nu 10 riller på RS) skiftes til en ny
farve.

Har du alligevel spørgsmål til denne opskrift, kan du
kontakte mig via e-mail viv@viv.dk eller du kan ringe
til mig på tlf. 33 25 24 75 på hverdage, dog KUN i
dagtimerne.
Vivian Høxbro.
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hånd og arb i venstre - opslagningen nærmest hånden og resten af arb pegende udad og nedad. Beg
hvor 1. strimmel blev begyndt (ved opslagningen),
vend RS opad og strik masker op langs 1. strimmels
højre side, begynd et stykke oppe (mellem 8. og 9.
rille) og strik 1 m op i den første terns sidste kantm
(under begge lænker), derefter videre 1 m i hver
kantmaske, dvs. den første m + 10 m i hver tern.
Sidste m strikkes i sidste kantm i 2. sidste tern. Flyt
arb over i venstre hånd, s-opslå 20 nye m og strik:
1. p (VS): Strik ret, til der er 21 m tilbage, 2 r sm,
strik r til sidste m, 1 vr.
2. p (RS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
3.-8. p: Strik som 2. p. Der skal være 4 riller på RS.
9. p (VS): Luk 20 m af (den første aflukningsmaske
skal ikke tages løs af; men strikkes r), strik r til sidste m, 1 vr. Flyt arb over i venstre hånd, luk de 20
første m på p af og flyt den sidste m fra den del af p,
der er i højre hånd over på den del af p, der er i venstre. Lad arb hvile.

3. strimmel - ternet
S-opslå 8 m på korte p og strik første tern som på 1.
strimmel. Fortsæt med næste tern; men efter 1 p,
skiftes den ledige p i højre hånd ud med rundp med
arb på - dette skal vende med VS ind mod dig. Strik
derefter endnu 1 p over de 8 m. Nu er alle m på
rundpinden. Skift farve.
De næste 2 p: 1RLS, 6 r, 2 vr sm (1 m fra 3. strimmel og 1 m fra 2. strimmel). Vend arb. Strik tilbage
sådan: 1RLA, 6 r, 1 vr.
Gent disse 2 p i tern som 1. strimmel, til alle de lodrette m fra 3. strimmel er strikket med og der er kun
er 8 m tilbage. Strik endnu 1 tern over disse 8 m.
Luk af.
S-opslå 8 m på korte p.
1.-18. p: Som de første 18 p af 1. strimmel.
19. p: Sæt rundp med 1. og 2. strimmel i højre hånd
og strik 19. p: 1RLA, 6 r, 1 vr. Du har nu både lodrette og vandrette m på en og samme rundp. Skift
farve og vend arb med RS opad.
20. og 21. p: 1RLA, 6 r, 2 vr sm (1 m fra 3. strimmel
og 1 m fra 2. strimmel) - vend arb og 1RLA, 6 r, 1 vr.
Fortsæt sådan til alle lodrette m fra 3. strimmel er
forsvundet. Strik endnu en firkant, der ikke strikkes
sammen over de resterende 8 m. Luk af.

4. strimmel
Strikkes som 2. strimmel med næste farve.
Fortsæt sådan til dit tørklæde har den ønskede
bredde minus 1 lodret strimmel.

Sidste strimmel - ensfarvet
Som 2. strimmel; men beg i tørklædets anden ende
(aflukningssiden). Luk ikke af, men strik over alle m
til der er strikket 10 p. Luk alle m af.
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