
Garn
Mayflower Cotton 8, bomuld (170 meter pr. 50 g)
KK Organic Color Cotton, økologisk bomuldsgarn fra Karen Klarbæk (170 meter pr. 50 g)
Viking Nye Bjørk, bambus/cotton (147 meter pr. 50 g)

Alle tre typer garn er meget velegnede til kludene. Til bambusgarnet anbefaler jeg en spids pind, da det 
er lidt løst spundet og kan have tendens til at splitte.

Pinde
Alle klude er strikket på p nr. 3, undtagen klud K og M. Pindetykkelsen er blot vejledende.
Bambus- og træpinde er mine foretrukne pinde, men de er ikke så stærke som metalpinde. Og da 
bomuldsgarn er ret uelastisk, er der visse mønstre, hvor metal- eller karbonpinde er at foretrække  
– se hvor ved de enkelte klude.

TIP TIL OPSKRIFTERNE

Kludens størrelse 
Ved hver opskrift er angivet kludens omtrentlige størrelse, og hvad mønsteret er deleligt med.
Eksempel: Kludens mål er ca. 24 x 24 cm. Mønsteret er deleligt med 6 + 3. Du skal slå 63 m op. 
Ønsker du en større klud, gør sådan: Læg f.eks. 6, 12 eller 18 til de 63 m – dvs. i alt 69, 75 eller 81 m. 
Tilsvarende trækkes 6, 12 eller 18 fra de 63 m, hvis du ønsker en mindre klud.

Strophul 
Ca. 1 cm før kluden afsluttes, kan der laves et strophul, f.eks. før en ret-rillekant påbegyndes: 
Strik, til der er 10 m tilbage på pinden. Luk 6 m af og strik de sidste 4 m. Næste pind: Strik de første 4 
m. Vend arbejdet, så du får højre pind (med de 4 m) over i venstre hånd. Slå 7 nye m op ved hjælp af 
kabelopslagning. 

Kabelopslagning: Stik højre pind ind imellem 1. og 2. maske på venstre pind, fang garnet og træk det 
ud på forsiden som en ny maske. Sæt denne maske drejet forrest på venstre pind. Gentag ved at stikke 
ind mellem de to masker, der nu er forrest på venstre pind. Fortsæt således til du i alt har 7 nye masker, 
vend arbejdet igen. Nu har du pinden med de nye masker i højre hånd. Sæt 1 maske fra højre pind over 
på venstre pind, og strik derefter 2 masker ret sammen. Strik pinden ud enten i mønster eller i ret.

Mønstre
Bogen kan anvendes som en mønsterbog, da alle mønstrene sagtens kan blive til babytæpper, køkken-
håndklæder eller andet ved at lægge flere masker til, se afsnittet om kludens størrelse ovenfor.

Materialer



GRØN GRUPPE (arbejdsoverskrift)
 

Slå 59 m op.
1. p: (vrangsiden) 1 km, 1 vr, *3 r, 
1 vr* til der er 1 m tilbage, 1 km.
2. p: ret.
3. p: 1 km, 2 r, 1 vr, *3 r, 1 vr* til 

der er 3 m tilbage, 2 r, 1 km. 
4. p: ret.
Gentag 1.-4. p, til kluden måler  
ca. 23 cm i højden.
Luk af i ret på retsiden.

Mål: ca. 23 x 23 cm. 
Ca. 30-35 g lys lime Mayflower Cotton 8 nr. 1426.
Mønster: hessian 
Maskeantal: deleligt med 4 + 1, desuden 2 km (1 i hver side).
Alle km strikkes ret. Første m tages ikke løs af.
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Slå 63 m op og strik 5 p ret.
1. p, 3. p, 5. p og 7. p: (retsiden) 
3 km, *1 vr, 3 r* til der er 4 m til-
bage, 1 vr og 3 km.
2. p, 4. p og 6. p: 3 km, *5 r, 3 vr* 
til der er 4 m tilbage, 1 r og 3 km.
Efter 7. p skal ‘ternene’ bytte plads 
således:

8. p, 10. p og 12. p: 3 km, 1 r, *3 
vr, 5 r* til der er 3 m tilbage, 3 km.
9. p, 11. p og 13. p: som 1. p.
Gentag 2.-13. p, til kluden måler 
ca. 22 cm og et ‘tern’ er færdigt, 
f.eks. efter en 7.-p.
Strik 5 p ret. Luk af.

Mål: ca. 23 x 23 cm (mønsteret trækker sig lidt sammen).
Ca. 30-35 g lys grøn KK Color Cotton nr. 14. 
Mønster: fletværk
Maskeantal: deleligt med 8 + 1, desuden 6 km (3 i hver side).
Alle km strikkes ret. Første m tages ikke løs af. 
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