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Ugedags karklude

Materiale:

Bomuld nr. 8 eller Mandarin Petit 1 ngl = 1 klud

Pinde:

Jumper pind 3,5 og Hæklenål 4,5

Strikkefasthed:

Er lidt forskellig fra mønster til mønster.

Størrelser:

Ca. 30X30 cm alt efter mønster.

Mandag:
Slå 70 m op på p 3,5og strik 10 p ret, herefter de 5
første og sidste masker strikkes ret hele vejen op –
resterende midter masker strikkes i mønster.
1.p 1 ret, 1 vr.
2. p som m viser
3.p ret
4.p strikkes det modsatte af hvad der vises på 2. p
5.p som m viser
6.p ret
Gentag disse 6 p til kluden måler 32 cm slut med 10 p
ret luk af.
Tirsdag:
Slå op som mandag, lav kant som mandag. Tirsdags
klud skal være karklude mønster over 10 m således:
strik 10 m vr, 10 m ret pinden ud, strik i alt 10 p som m
viser, på 11. p strikkes ret over, vr, og vr. over ret igen
10 p i alt gentag disse 20 p til der er strikkes 9 felter i
højden, slut af som mandag.
Onsdag:
Halvpatent Slå 70 m op på p 3,5, og strik 1.p; 1 ret,1vr.
2.p; ret.3.p; 1 ret i den underliggende maske, 1 vr.
gentag 2. og 3. p til kluden måler ca. 30 cm = er
firkantet. Luk af.
Torsdag:
Kluden kan nu laves af rester fra de 3 andre strikkes
kun i ret og begynder i det ene hjørne Således: Slå 3 m
op på p 3,5 og strik ret, tag 1 m ud i begyndelsen af hv
pind således: strik 1 ret, tag en m op mellem 1. og 2.
m. til der er ca. 80 m, nu tages der 1 m ind i
begyndelsen af hv. pind således: strik 1 m ret strik 2 m
sammen til der igen er 3 m, striberne laver du efter
fantasi.
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Fredag:
Slå 65 m op på p 3½. Strik 1.mønsterp. ”3ret og 1vr” gentag
fra ”til” pinden ud. Strik 3 p. glatstrikn. Nu strikkes
2.mønsterp. forskudt. Strik 1ret,” 1 vr. og 3 ret” gentag fra ”til”
pinden ud. Strik 3p. glatstrikn. Disse 6 p danner mønster til
arbejde måler 27 cm. Luk af.
Lørdag:
Slå 50 lm op med hæklenål nr.4 Vend med 1 lm.
1. rk: Hækl 1fm i hver lm = 50m.
Vend hver rk med 1 lm.
2.rk:Hækl 1 fm i hver m, med nålen gennem den forreste
maskeled i stedet for under begge maskeled som man plejer
Er ens på begge sider. Hækl til ønsket størrelse. Vores blev
26 x26 cm. Afslut med 2 omgange fm hele vejen rundt
Søndag:
Slå 65 lm op med hæklenål nr. 4½. Vend med 2 lm.
1rk. Slå om, hent garnet gennem 1 m., slå om, spring 1 m
over og hent garnet gennem næste m., slå om og træk
garnet gennem alle 5 løkker på nålen = 1 tak. Lav” 1 lm, 1
tak ” rk ud. Slut med 1 stgm. i sidste m = 36 takker. Vend
hver rk med 2 lm.
2. rk: Slå om, hent garnet rundt om 1 m. = stangmaske, slå
om, spring 1 m over og hent garnet gennem næste m.=
luftmaske, slå og træk garnet gennem alle 5 løkker på nålen
= tak. Lav ” 1 lm, 1 tak” rk. ud, 1 stgm. i vendebuen. Gentag
2. rk. Fortsat til ønsket mål.
Hækle 2 rækker fm hele vejen rundt.
God fornøjelse 

