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Kludenes ABC
Der strikkes klude som aldrig før i alt fald af to årsager:
A. Vi vil gerne give et lille bidrag til at dæmme op mod microplast i vores miljø
B. Det er et lille overskueligt håndarbejde, hvor alle der kan strikke ret og vrang, kan være med
Formålet med Kludenes ABC er at tilføje et punkt til på listen
C. At prøve og at øve nye strikke udfordringer, måske med plads til en fejl hist og her, for det jo bare en
klud
Alt efter temperament kan kludene bruges til mange ting. Nogle vil måske vælge at bruge kludene med
hulmønstre til vaskeklude og de lidt mere robuste til karklude, men også dem med hulmønstre kan holde til
en del – bomuldsgarn er jo ikke lige sådan at bryde. Hvis det skulle gå galt, kan man jo bare strikke en ny og
prøve endnu et mønster.

Indhold





Opskrifter på fem klude: Abbild, Braris, Cimbria, Dule og Elhem. med stigende sværhedsgrad.
Mønstre beskrevet med ord og med diagrammer, så der er frit valg.
Maske guide (f.eks. hvad betyder 2rsm og hvordan strikker man det)
Tips og tricks bl.a. til situationen: HJÆLP – jeg har lavet en fejl. Hvad skal jeg gøre???

Du skal bruge
Bomuldsgarn der passer til pinde nr. 2 ½ eller 3. En løbelængde på omkring 150-200 meter 50g er fint (det
står på mærket på garnet). Det er den mest almindelige slags bomuldsgarn og fås i mange mærker og farver.
Et nøgle er rigeligt til en klud.
Strikkepinde nr. 2 ½ eller 3. Hvis du er i tvivl vil jeg foreslå at du starter med pinde nr. 3.
Stoppenål til at hæfte ender og en saks.

Og
Jeg har ikke skrevet nogen størrelse på kludene. Det kommer jo helt an på hvilket garn du vælger om størrelsen af
pindene. Mønsteret betyder også en del for hvor bredt 80 masker bliver i den virkelige verden.
Dem I kan se på billederne er det som mange vil opfatte som ”normal” karkludestørrelse, men specielt Elhem er lidt
større.
Størrelsen kan nogenlunde let reguleres ved at lave flere eller færre gentagelse af mønsteret i bredden og højden.
Kommentarer, fejl, problemer eller forslag modtages meget gerne enten via min blog strikstrikstrik.dk eller skriv
til mig på strik@strikstrikstrik.dk.

Abbild
Abbild er den enkle klud uden så mange dikkedarer. Her kan begyndere øve sig i at strikke efter en opskrift og den
drevne strikker kan læse en god bog samtidig (man kan jo vælge en lydbog).

Kant: Slå 80 masker op. Strik 1o pinde ret
Mønster (Se også diagrammet):
1. pind: 5 ret (kantmaskerne) (5 vrang, 5 ret). Gentag den sidste parentes farvet rødt i alt 7 gange. Slut med
5 ret (kantmaskerne)
2.-6. pind strikkes som pind 1. Dvs. start og slut med 5 ret. På resten af pinden strikker du ret over retmasker og vrang over vrang masker.
7. pind: 5 ret (kantmaskerne) (5 ret, 5 vrang). Gentag den sidste parentes farvet grønt i alt 7 gange. Slut med
5 ret (kantmaskerne).
8-12. pind strikkes som pind 7.
Gentag disse 12 pinde i alt 7 gange. Så er der 14 tern i mønsteret, på begge leder.

Kant: Strik 10 pinde ret og luk af. Pas på det ikke bliver for stramt

Braris
Braris ser ved første øjekast ganske simpel ud. Den er udelukkende strikket af ret og vrangmasker, men man skal
alligevel lige være vågen når man går i gang: Mønsteret strikkes på vrang-pinden, men ses tydeligst på ret-siden. Til
gengæld strikkes langt de fleste masker ret.

Kant
Slå 81 masker op
Strik 1o pinde ret.

Mønster (Se også diagram til sidst i opskriften på Braris:
1. pind. Ret
2. pind 5 ret (kantmaskerne) 1 vrang, (1 ret, 4 vrang) gentag den røde parentes i alt 14 gange, slut med 5 ret
(kantmaskerne)
3. pind. Ret
4. pind 5 ret (kantmaskerne) 1 vrang, (2 ret, 3 vrang) gentag den røde parentes i alt 14 gange, slut med 5 ret
(kantmaskerne
5. pind. Ret
6. pind: 5 ret (kantmaskerne) 1 vrang, (3 ret, 2 vrang) gentag den røde parentes i alt 14 gange, slut med 5 ret
(kantmaskerne
7. pind. Ret
8. pind: 5 ret (kantmaskerne) 1 vrang, (4 ret, 1 vrang) gentag den røde parentes i alt 14 gange, slut med 5 ret
(kantmaskern
9. pind. Ret
10. pind. Ret

Gentag disse 10 pinde i alt 11 gange. Så er der 11 tern i mønsteret, på begge leder.

Kant:
Strik 10 pinde ret og luk af. Pas på det ikke bliver for stramt.

Cimbria
Hulmønsteret på Cimbria er helt enkelt og dog lidt raffineret. Selve mønsteret består af to pinde, så hvis du ikke har
prøvet at strikke hulmønster før, kan dette være en god start.

Kant:
Slå 81 masker op, Strik 1o pinde ret

Mønster (Se også diagrammet)
Pinde 1: 5 ret (kantmasker). (Slå om, 2 ret, en maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over, 2 ret,
slå om, 1 ret) gentag parentesen, med rødt 8 gange. Slut med slå om, 2 ret, en maske ret løs af, 2 ret
sammen, træk den løse maske over, 2 ret, slå om. 5 ret (kantmasker)
Pind 2: 5 ret (kantmasker) 71 vrang 5 ret (kantmasker)
Gentag disse 2 pinde i alt 40 gange. Så er der 40 rækker med hulmønster

Kant: Strik 10 pinde ret og luk af. Pas på det ikke bliver for stramt.
Husk, hvis du er i tvivl, se i maske guiden

Dule
Hulmønsteret på Dule kræver man holder tungen lidt mere lige i munden end på Cimbria, men når man først
kommer i gang og har fået mønsteret ind i fingrene går det sikkert let.
Husk hvis noget går galt at det er en klud, så hvis en af de skrå linier ikke sidder helt korrekt eller et hul er blevet
forkert placeret så er der ingen der ser det når den bruges til at tørre køkkenbordet af, men du er blevet en erfaring
rigere.

Kant:
Slå 82 masker op, Strik 1o pinde ret

Mønster (Se også diagrammet)

Pinde 1: 5 ret (kantmasker). (Slå om, 1 maske ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 6 ret), gentag
parentesen med rødt 8 gange. Slut med 5 ret (kantmasker)
Pind 2, 4, 6, 8 og 10 (alle pinde fra vrangsiden): 5 ret (kantmasker) 72 vrang 5 ret (kantmasker)
Pinde 3: 5 ret (kantmasker). (1 ret, slå om, 1 maske ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 3 ret, 2 ret
sammen, slå om), gentag parentesen med rødt 8 gange. Slut med 5 ret (kantmasker)
Pinde 5: 5 ret (kantmasker). (2 ret, slå om, 1 maske ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 1 ret, 2 ret
sammen, slå om, 1 ret), gentag parentesen med rødt 8 gange. Slut med 5 ret (kantmasker)

Pinde 7: 5 ret (kantmasker). (3 ret, slå om, en maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over, slå
om, 2 ret), gentag parentesen med rødt 8 gange. Slut med 5 ret (kantmasker)
Pinde 9: 5 ret (kantmasker). (3 ret, 2 ret sammen, slå om, 3 ret), gentag parentesen med rødt 8 gange. Slut
med 5 ret (kantmasker)
Gentag disse 10 pinde i alt 10 gange.

Kant: Strik 10 pinde ret og luk af. Pas på det ikke bliver for stramt.
Husk, hvis du er i tvivl, se i maske guiden

Elhem
Elhem kombinere hulmønster med brug af ret og vrangmasker, så her samles trådene for de A, B, C og D.

Husk hvis noget går galt at det er en klud, så hvis en af de skrå linier ikke sidder helt korrekt eller et hul er blevet
forkert placeret så er der ingen der ser det når den bruges til at tørre køkkenbordet af, men du er blevet en erfaring
rigere.

Kant:
Slå 85 masker op.
Strik 8 pinde perlestrik. Da der er et ulige antal masker, kan alle pinde strikkes ens. Så bliver ret og vrang maskerne
forskudt.

Pind: (1 ret, 1 vrang), gentag parentesen med rødt pinden ud, slut med 1 ret.

Mønster (Se også diagrammet)
Pinde 1: 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang ret (kantmasker). 5 vrang, 2 ret (3 ret, 7 vrang, 2 ret), gentag parentesen
med rødt 5 gange. Slut med 2 ret, 5 vrang og kantmaskerne 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, 1 ret
Pind 2, 4, 6 og 8 (alle pinde fra vrangsiden): 5 ret (kantmasker) 72 vrang 5 ret (kantmasker)
Pinde 3: 5 kantmasker. 3 vrang, 2 vrang sammen, 2 ret, slå om, (1 ret, slå om, 2 ret, 2 vrang, 3 vrang sammen,
2 vrang, 2 ret, slå om), gentag parentesen med rødt 5 gange. Slut med 1 ret, slå om, 2 ret, 2 vrang sammen, 3
vrang og 5 kantmasker
Pinde 5: 5 kantmasker. 2 vrang, 2 vrang sammen, 2 ret, slå om, 1 ret (2 ret, slå om, 2 ret, 1 vrang, 3 vrang
sammen, 1 vrang, 2 ret, slå om, 1 ret), gentag parentesen med rødt 5 gange. Slut med 2 ret, slå om, 2 ret, 2
vrang sammen, 2 vrang og 5 kantmasker

Pinde 7: 5 kantmasker.1 vrang, 2 vrang sammen, 2 ret, slå om, 2 ret (3 ret, slå om, 2 ret, 3 vrang sammen, 2
ret, slå om, 2 ret), gentag parentesen med rødt 5 gange. Slut med 3 ret, slå om, 2 ret, 2 vrang sammen, 1
vrang og 5 kantmasker
Gentag disse 8 pinde i alt 11 gange.

Kant: Strik 8 pinde perlestrik og luk af. Pas på det ikke bliver for stramt.

Husk, hvis du er i tvivl, se i maske guiden

Maske guide
Et billede siger mere end tusind ord – og en video-film siger endnu mere.
Så hvis du er i tvivl om hvordan du skal strikke en retmaske, slå om pinden eller noget helt tredje så er
internettet fuld af gode små film der viser det. Gå f.eks. ind på google.dk (eller den søgemaskine du plejer at
bruge) og skriv f.eks. ”youtube strik slå om” i søgefeltet så finder du let en video. De fleste er rigtigt gode.
R eller r = Ret
V eller v = Vrang
Slå om = Slå om pinden ved at føre garnet forfra og bagom den højre pind. Det efterlader et hul på næste
omgang.
En maske ret løs af = Tag fat i masken som du ville strikke den ret, men i stedet for at strikke den, flyttes den
blot over på den højre pind
2 ret sammen = Tag fat i de to næste masker på venstre pind, på én gang, og strik dem ret på en gang. To
masker er nu blevet til en.
Træk den løse maske over = På højre pind bør du have en maske der er taget løst af og en maske der enten
er strikket ret, eller måske to der er strikket ret sammen. Med venstre pind trækker du den løse maske hen
over retmasken. To masker er nu blevet til én.
2 vrang sammen = Stik pinden igennem de to næste masker på en gang og strik en maske vrang
3 vrang sammen = Stik pinden igennem de tre næste masker på en gang og strik en maske vrang.

Tips og tricks
Her er en lille samling af mine helt personlige tips og tricks. De har afhjulpet mange problemer både med mit eget
strikketøj, men også hos med-strikkere der i frustration har kastet deres strikketøj hen i et hjørne.
Først og fremmest: Tænk dig godt om, inden du giver op og hiver strikkepinden ud af arbejdet og trevler op. Meget
kan reddes ved lidt snilde. Hvis du strikke mønster med huller, skal du tænke dig ekstra godt om, det kan være
meget svært at få samlet maskerne pænt op igen.
Jo tidligere du finder fejlen, jo lettere er det at rette. Så hold øje med at der ser ok ud undervejs, specielt om
mønsteret ser ud som du forventer. Hvis det ikke gør, er der sandsynligvis noget galt.
OG – hvis du finder en fejl, så ret den lige med det sammen. Jeg er sikker på at der ligger store bunker af halvfærdige
strikketøj rundt omkring og venter på en fejl bliver rettet.
Mit strikketøj er ujævnt strikket.
Det skal du ikke tage dig af!
Det kan måske skyldes at du ikke er rutineret og derfor strikke ujævnt eller at du bruger garn der er trevlet op.
Tricket er at give garnet mulighed for at glatte sig ud. Efter en vask, vil du næppe kunne se det. Hvis du ikke vil
vaske det, kan et dampstrygejern med fuld tryk på dampen nogen gange gøre underværket – og det kan bomuld og
uld godt tåle.
Jeg har tabt en maske
Man opdager det tit, når den mangler i et mønster. Først skal du undersøge hvor langt nede i strikketøjet du tabte
den. Hvis du kan se den måske et 3-4 pinde nede, kan du med en hæklenål tage fat i masken og hækle den op. Med
lidt øvelse kan både lave både ret og vrangmasker, så den tabte maske kommer til at ligne resten. Det kan være det
bliver lidt ujævnt, men det retter sig jo i vask.
At blive godt til at samle masker op, kan spare dig for meget besvær og frustrationer. Kan klart anbefales at lære.
Også her er der hjælp at hente på internettet. Skriv f.eks. følgende i google.dk og du finder helt sikkert en video der
viser hvad jeg beskriver:
”youtube strik samle tabte masker op”
Hvis det er langt nede er det straks værre. En nødløsning, hvis resultatet ikke behøver bliver super flot kan være at
hæfte masken fast på bagsiden med en tråd fra arbejdet og sy det hul sammen der sikkert er der. Hvis du er god
med en synål kan det måske gå, afhængigt af hvor problemet sidder og mønster/garntype osv. Ellers må du strikke
baglæns, eller evt. trække pinden ud, trevle op, og sætte maskerne tilbage på pinden så godt du kan, et par pinde før
du kommer til fejlen. Så kan du strikke baglæns til du når problemet. Så sidder alle masker pænt, klar til at gå i gang
igen.
En maske på pinden før (eller måske et par pinde før) er strikket vrang i stedet for ret (eller omvendt).
Sammen løsning som når du har tabt en maske et par pinde nede. Du lader den maske der har problemet falde af
pinden og skubber den nedad til den forkerte maske er trevlet op. Så tager du fat i hæklenålen, og for hæklet den
korrekt op. Når du først kan den taktik kan den virkeligt hjælpe dig.

Hulmønster: Jeg glemte at slå om pinden på sidste retpind og nu mangler der en maske i mønsteret.
Lidt samme taktik som ovenfor. Du strikker hen til du er lige over det sted hvor masken mangler. Så tager du fat i
lænken mellem de to masker der hvor masken mangler, og hækler den op som før beskrevet. Hullet der skulle
komme ved omslagningen, bliver måske lidt mindre, men det retter sig i brug.
Hulmønster: Jeg har slået om pinden et sted hvor jeg ikke skulle have gjort det på sidste retpind, og nu er der en maske
for meget.
Den er nem. Så længe du kun er et par pinde efter der hvor fejlen er opstået strikker du hen til den maske der er for
meget (det SKAL være den der dannet ved at slå om pinden) og lader den falde af pinden. Og ujævnheden retter sig
i brug/vask.
Det er gået helt galt nogle pinde tilbage – mønsteret har måske skubbet sig eller lign.
Lad være med at trække pinden ud, specielt hvis du strikker hulmønster!!
Begynd at strikke baglæns: Du tager fat i de masker der netop er strikket og sætter dem op på pinden igen. Husk at
holde styr på det garn der bliver frigjort så det er klar til bruge igen. Hvis du har strikket to sammen skal du lige
sikre dig at du vender rigtigt. Jeg strikker ofte en ekstra pind baglæns for at få ryddet ordentligt op i fejl og snoede
masker.
Der er for få masker til at få mønsteret til at passe (mangler en eller to) og du kan ikke finde ud af hvorfor eller orker
ikke at rette fejlen.
Sørg for at skaffe dig maskerne, uden at pille op. Hvis mønsteret f.eks. siger at du skal strikke to sammen så gør du
det ikke. Så vandt du en maske. Hvis du skal strikke tre sammen, strikker du kun to sammen.
Hvis det ikke muligt kan du samle en lænke op, mellem to masker og strikke den drejet ret.
Du har for mange masker til at få mønsteret til at passe, og du kan ikke finde ud af hvorfor.
Find et passende sted at strikke et par masker sammen. Det er der næppe nogen der ser. Hvis det er flere, så fordel
det hen over pinden. For mig sker det mest, hvis jeg har talt forkert når jeg slår mange masker op.

