
SLAG MED LØST TØRKLÆDE 
 

Materiale: Roma 60 % bomuld, 40 % acryl. 

Alternativ: Lima, 100% uld. 

Extrafine merino 90, 100% wool superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S/L (XL/XXXL) 

Vingefang: 108 (112) cm 

Hel længde: 85 (89) cm 

Garnforbrug:   

Slag: 11 (12) ngl á 50 g fv. 2133. 

Tørklæde: 3 (3) ngl á 50 g fv. 2133. 

Tilbehør: 11 knappe (18 mm). 

Pinde: Jumperp nr 4 og rundp nr 4 (100 cm) til at strikke 

frem og tilbage på, samt en eller 2 ekstra, til at strikke 

kant - i forlængelse af hinanden. 

Strikkefasthed: 20 m / 28 p i mønster på p nr 4 = 10 x 10 

cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

RYG: 

På jumperp nr 4 slås 61 (65) m op. Strik bomber efter 

diagrammet. Tag ud til bue således: Strik 2 p og tag så 

ud i slutn af hver p, ved at slå m op. Slå 10,4,3 m op i 

hver side, samt 7 x2 m. Sæt et mrk i hver side. De 

udtagn m strikkes med i mønsteret efterhånden, og der 

skiftes til rundp efterhånden som m-antallet øges, og 

strikkes frem og tilbage på den.  

Herefter tages 1 m ud på hver 2. p i hver side 12 gange, 

og på hver 4. p i hver side 4 gange. Til sidst tages 1 m 

ud på skiftevis hver 6. og 4. p 25 (27) gange = 205 (213) 

m i alt. Strik 2 p lige op, og luk så af til skrå skulder. Luk 5 

m af i hver side 15 (15) gange, og sæt de rest 55 (63) m 

over på en hjp og lad arb hvile. 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen, til der er lukket 5 m af til skrå skulder 

5 gange i hver side.  

Her dannes halsudskæring, idet de midterste 17 (21) m 

lukkes af, og hver side strikkes færdig for sig. Luk mod 

halssiden for 4,3,2,1,1,1 m og fortsæt lige op, til der er 7 

(9) m tilbage, som lukkes af. 

 

SKULDERRIB OG KANTER: 

Ryggen: På rundp nr 4, og fra retten af arb, strikkes 1 m 

op for hver aflukket m til skulder - i hver side - samt de 

55 (63) m på hjp = 205 (213) m. 

Strik 6 p rib 1 vr, 1 ret over alle m. På næste p 

(vrangsiden) strikkes vrang over de første og sidste 82 

(84) m, og de midterste 41 (45) m lukkes af i rib til hals. 

Strik 1 p ret over m i hver side og luk jævnt af i vr på 

næste p. 

Forstykke: På rundp nr 4 strikkes 82 (84) m op over de 

aflukkede skulder-m i den ene side. Strik rib og 2 p glat, 

som på ryggen, og luk af. Strik den anden side magen 

til. 

Sy skuldersømmene sammen med m-sting.  

 

1716 
(NO. 170) 

 

Halskant: Rundt i forstykkets halsudskæring strikkes m op 

fra retten af arb på rundp. Strik ca 55 (59) m op, og strik 

6 p rib 1 vr, 1 ret, idet der på de 2 første p slås 1 m op til 

søm i hver side. Luk af i rib på 7. p. Sy enderne af 

halsribben på, langs ryg/nakke-ribben. 

Kant om slaget: Der strikkes 1 ribkant rundt om hele 

slaget. strik på flere rundp i forlængelse af hinanden. 

Beg ved højre skuldersøm, og strik 1 m op, for hver p - 

idet hver 4. p springes over - ned til 1. mrk. Mellem 

mrk'erne midt for strikkes 1 m op for hver m. Fra mrk til 

den anden skuldersøm, strikkes op som på modsatte 

side. Gentag over ryggen, ialt et lige m-antal. Strik 6 p 

rib 1 vr, 1 ret og luk jævnt af i rib. 

 

TØRKLÆDE MED 3 KNAPHULLER: 

På jumperp nr 4 slås 45 m op. Strik rib 1 vr, 1 ret, til 

tørklædet måler 80 cm. Her strikkes 1 knaphul således: 

Strik 4 m rib, slå om p, strik 2 m sm, strik p ud. Strik 9 (10) 

cm og strik et knaphul mere = midten af tørklædet. Strik 

9 (10) cm og strik det sidste knaphul.  

Når der er strikket lige lange på hver side af det 

midterste knaphul, lukkes af i rib. 

 

MONTERING: 

Mål ca 20 cm ned fra skuldersømmen (= ærmegab) og 

hæft ryg og forstykke sm ved at sy 1 knap på hver side 

af hæftningen. Mål yderligere ca 10 cm ned herfra, og 

hæft og sy knapper i. 

Midt på nakkens rib sys 1 knap i. Mål ca 9(10) cm ud til 

hver side, og sy knapper i.  

Tørklædet kan således knappes på i nakken. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 

 

 

 

 

……………………………………Fortsættes på bagsiden. 

 



 
 

 

 


