Opskrift 3823

Yak i Yak

Størrelse:

48 x 180 cm

Garn:

Tibet (24% Yak, 55% Merino, 21% Polyamid) fra Cewec

Garnforbrug:

fv1: 2 nøgle farve 23 lysegrøn
fv2: 4 nøgle farve 8 mørkegrøn

Pinde

Rundpind nr. 3,5

Strikkefasthed

24 m = 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde

2 rsm = 2 ret sammen
2 dr-rsm = 2 drejet ret sammen
2 vrsm = 2 vrang sammen
Slå 152 masker med fv1
1. p: vrang (vrangsiden)
2. p: *(2 rsm) 2 gange, (slå om) 2 gange, (2 dr-rsm) 2 gange* gentag fra *til*
pinden ud
3. p: *2 vrsm, (1vr, 1 ret) 3 gange i det dobbelte omslag, 2 vrsm*
gentag *til* pinden ud
4. p: 1 ret, * 6 ret(er de nye masker over omslag) 2 rsm, men lad maskerne blive på
venstre pind, stik højre pind ind og strik den første maske igen og slip dem begge*
gentag fra *til*, slut med 1 ret
5. p: vrang
6. p: 4 ret, *(2 rsm) 2 gange, (slå om) 2 gange, (2 dr-rsm) 2 gange* gentag fra *til*
pinden ud, slut med 4 ret
7. p: 4 vrang, *2 vrsm, (1 vr, 1 ret) 3 gange i det dobbelte omslag, 2 vrsm* gentag
fra *til*, slut med 4 vrang
8. p: 3 ret, *2 rsm, men lad maskerne blive på venstre pind, stik højre pind ind og
strik den første maske igen og slip dem begge, 6 ret* gentag fra *til*, men slut den
sidste gentagelse med 3 ret
9. p: vrang
Gentag 2. til 9 pind i alt 3 gange og 2. til 8. pind 1 gang
På næste vrangpind strikkes *2 vr, 2 vrsm* gentag pinden ud
**Skift til fv2
1. p: 2 ret, 2 rsm, ret pinden ud
Næste gang og efterfølgende på det ensfarvede stykke strikkes *ret til omslag, strik
omslag og næste maske ret sammen* gentag pinden ud, slut med 5 ret
2. p: ret
3. p: 2 ret, 2 rsm, strik til der mangler 2 m, 1 udt, 2 ret
4. p: ret
5. p: 2 ret, 2 rsm, strik til der mangler 2 m, 1 udt, 2 ret
6. p: ret

Gentag 1. til 6 pind i alt 5 gange (det er kun første gang omslag og næste maske
strikkes sammen) = 30 pinde
Striber:
1. og 2. p: f1 strik til der mangler 6 masker, vend, slå om og strik ret tilbage
3. og 4. p: fv2 strik til der mangler 6 masker fra forrige vending, (husk omslag tæller
ikke som en maske) vend, slå om og strik ret tilbage
5. og 6. p: fv1 strik til der mangler 6 masker fra forrige vending, vend, slå om og strik
ret tilbage
Gentag 3. til 6. pind så længe det kan lade sig gøre, er der under 15 masker på
pinden der svarer til 6. pind er der ikke masker nok til flere striber.**
Gentag fra ** til** til der er 39 masker tilbage. Der bliver færre og færre striber i fv1,
til sidst er der kun 3.
Der fortsættes på flg. måde med fv2
1. p: 2 ret, 2 rsm, *strik til omslag, strik omslag og næste maske ret sammen*
gentag pinden ud, slut med 5 ret (det er kun første gang omslag og næste maske
strikkes sammen)
2. p: ret
3. p: 2 ret, 2 rsm, ret pinden ud
4. p: ret
5. p: 2 ret, 2 rsm, strik til der mangler 2 m, 1 udt, 2 ret
6. p: ret
Gentag 1. til 6 pind til der er 7 masker tilbage, det er kun første gang omslag og
næste maske strikkes sammen.
1. p: 2 ret, 2 rsm, 3 ret
2. p: ret
3. p: 2 ret, 2 rsm, 2 ret
4. p: ret
5. p: 2 ret, 2 rsm, 1 ret
6. p: ret
7. p: 2 rsm, 2 rsm
8. p: ret
9. p: 1 ret, 2 rsm
10. p: ret
11. p: 2 rsm
12. p: ret, træk tråden igennem
Hæft enderne, fugt tørklædet og spænd det op
Design og opskrift: Pia Stær

