
Opskrift 3801 Tibet tørklæde  
 
Størrelse: 30 x 190 cm. 
 
Garn: Tibet   24% Yak, 55% Merino uld, 21% Polyamid, 25 g = 190 m 
 
Garnforbrug:      4 nøgler  fv 2 
 
Pind: rundpind nr. 4½     100 cm 
 
Strikkefasthed:  22 m = 10 cm 
  
 
Blonde 
Slå 2 masker op, 
1. p: ret 
2. p: (som diagram) 1 ret, 1 udt, 1 ret  
3. p: ret, (diagrammet viser kun de lige pinde alle ulige pinde strikkes ret) 
4. p: (som diagram) 1 ret, 1 udt, 2 ret 
5. p: ret 
6. p. se diagram 
Strik til pind nr. 39, herefter gentages fra pind nr. 40 til 71 i alt 26 gange (mellem de røde streger), 
afslut med resten af diagrammet. Bryd garnet. 
 
Tørklæde 
M = maskemarkør 
Saml masker op i den lige kant på blonden, ( det stykke der er strikket mellem de røde streger) saml en maske 
op i hver rille i alt 416 masker 
1. p: (vrangsiden) ret til der mangler 3 masker, vend 
2. p: slå om, 42 ret, 2 rsm, 1 ret, sæt en maskemarkør = M, * 1 ret, 2 dr-rsm, 34 ret, 2 rsm, 1 ret, sæt M *, 
gentag fra * til * i alt 8 gange, 1 ret, 2 dr-rsm, 42 ret, vend, (der er 3 masker tilbage) 
3. p: slå om, ret til der mangler 3 masker fra sidste vending, husk omslag tæller ikke for en maske 
4. til 11. p: som 3 pind 
12. p. slå om, * strik ret til 3 masker før M, 2 rsm, 1 ret, flyt M, 1 ret, 2 dr-rsm *, gentag de gange det er muligt, 
ret til der mangler 3 masker fra sidste vending 
Gentag 3. til 12. pind, fjern M, når der ikke er 3 masker før eller efter M til indtagning, strik til der er ca. 43 
masker tilbage. 
Slut med en pind på retsiden, vend, slå om og strik til omslag, strik omslag og næste maske ret sammen, 
gentages pinden ud. 
Vend og begynd at lukke af, når der er omslag, strikkes omslag og næste maske ret sammen og luk samtidig 
af. 
 
Hæft enderne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diagram 

 

 
 

  ret  

 2 ret sammen. 

 2 drejet ret sammen. 

 1 ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over 

 tag tråden op mellem de 2 masker og strik den drejet ret 

 slå om 
 


