
Opskrift 3804 Shadow 
 
Størrelse: 37 x 230 cm 
 
Garn: Tibet 24% Yak, 55% Merino uld, 21% Polyamid 
 
Garnforbrug:       2 nøgler sort fv. 06, 2 nøgler beige fv. 01, 1 nøgle mørkerød fv. 07 
 
Pind: rundpind nr. 4,5 og 5 maskemarkører 
 
Strikkefasthed:       24 masker =  10 cm 
  
M = maskemarkør 
1 udt = tag tråden op i mellem maskerne og strik den drejet ret 
 
Slå 376 masker op med sort 
Strik 3 pinde ret i sort 

                  1. p: beige  (retsiden) 107 ret, sæt M, 10 ret, sæt M, 10 ret, sæt M, 10 ret, sæt M,  
                        10 ret, sæt M, 229 ret 
Herefter flyttes markøren fra pind til pind hver gang der står M 

                  2. p: beige vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til der mangler 2 masker i beige, vend 
                  3. p: sort  ret hele pinden til der mangler 4 masker, vend 

4. p: sort ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til der mangler 2 masker i sort, vend 
5. p: beige *ret til 1 maske før M, 1 udt, 1 ret, flyt M, 1 ret, 1 udt,* gentag i alt 5 gange, 
 ret til der mangler 4 masker i sort (4 masker fra forrige vending) vend 
6. p: beige vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til der mangler 2 masker i beige, vend 
7. p: sort ret hele pinden til der mangler 4 masker i beige, vend 
8. p: sort ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til der mangler 2 masker i sort, vend 
9. p: beige  ret hele pinden til der mangler 4 masker i sort, vend 

                  10. p: beige vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til der mangler 2 masker i beige, vend 
                  11. p: sort  ret hele pinden til der mangler 4 masker i beige, vend 

12. p: sort ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til der mangler 2 masker i sort, vend 
13. p: beige *ret til 1 maske før M, 1 udt, 1 ret, flyt M, 1 ret, 1 udt,* gentag i alt 5 gange, 
 ret til der mangler 4 masker i sort (4 masker fra forrige vending) vend 
14. p: beige vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til der mangler 2 masker i beige, vend 
15. p: sort ret hele pinden til der mangler 4 masker i beige, vend 
16. p: sort ret til M, vr til M, ret til M, vr til M, ret til M, vr til der mangler 2 masker i sort, vend 
Gentag 9. til 16. pind yderligere 13 gange, til der er 40 masker mellem markørerne 
Slut med 9. til 12. pind 
 
Kant  
Flyt maskerne fra højre pind over på venstre. 
1. p: mørke rød  saml 2 masker op i den sorte kant, strik ret over alle masker, saml 2 masker op i 
 den sorte kant. 
2. til 4.p: 2 masker i 1. maske (1 ret, 1 dr-ret) ret til der mangler 1 maske, 2 masker i sidste 
 maske 
 
Luk af og hæft enderne 


