Kantmasker og kanter
Kantmasker (kantm)
Knudekantmaske

Kan bruges til retstrikning. Strik første og sidste m
r på alle p.

Glatte kantmasker

Kan bruges til glatstrikning
Den enkle måde
På retpinde: Når der er strikket en pind ret, dvs.
sidste masker er også strikket ret, begyndes med
1 vrang løs af med garnet over pinden (1VLA
mgop).
På vrangpinde: Når der er strikket en pind vrang,
dvs. sidste masker er også strikket vrang,
begyndes med 1 ret løs af (1RLA).
Træk altid pindens anden maske godt til. Dette
lille hiv får kantmaskerne til at blive pæne, faste
og stramme.

Domino-kantmasker

Begynd første p med 1 ret.
Begynd alle andre p med 1RLA.
Slut alle p med 1 vrang.
Bemærk!
Når den allerførste maske strikkes ret efter
strikkeopslagning, er det fordi denne maske ellers
har en tendens til at trævle op, og det er ikke så
kønt.

Dominokantmasker i striber
Se viv.dk Hjælp, Vejledning, Krydskant

Ingen kantmaske - hvorfor?
Foretrækker man en så tynd og fin søm, som
muligt, opnås det bedst ved, at man slet ikke
strikker kantmasker, men strikker første og sidste
maske som resten af pinden og syr sammen med
madrassting ½ maske inde.

Dobbelt kant
jumperpinde i 2 tykkelser, rundpind, garn
Find usynlig opslagning på viv.dk Hjælp,
Vejledninger, Opslagninger, side 4.
Hvis det arbejde, kanten skal sidde på har fx p 3
mm, slås op på jumperpinde og rundp 3 mm, som
beskrevet i usynlig opslagning.
Strik glatstrikning *, først 4 p på p 3 mm,
derefter 4 p på 2,5 mm.
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Træk i rundpinden og sæt den og jumperpinden i
strikkestilling i venstre hånd med spidserne
pegende i retning mod højre.
9. p (RS), samlingspind: * Strik den første m på
begge p ret sammen *. Gentag fra * til * til alle m
er strikket og der er 20 m på p.
Nu er kanten færdig. Fortsæt med at strikke nogle
p i retstrikning.
Luk af.
Variation
Man kan også s-opslå 20 m op på p 3 mm, strikke
glatstrikning, først 4 p på 3 mm, derefter 4 p på
2,5 mm. Buk arb vr mod vr og strik maskerne
sammen med opslagslænkerne.

Dobbelt kant med en vrangrille
jumperpinde, rundpind og garn
Find usynlig opslagning på viv.dk Hjælp,
Vejledninger, Opslagninger, side 4.
Strik som Dobbelt kant til *.
Strik 1 pind vrang på retsiden (= rille på RS),
derefter 4 p på p 2,5 mm.
Strik derefter Dobbelt kants 9. p,
1 p r på VS (rille på RS),
fortsæt i ret.
Luk af.

Dobbeltstrikket kant
jumperpinde, rundpind, garn
Find usynlig opslagning på viv.dk Hjælp,
Vejledninger, Opslagninger, side 4
Forskellen mellem denne og kanterne på side 1 er,
at denne er lukket i begge sider.
Begynd med pinde 1 mm tyndere end dem, der
bruges til resten af arbejdet.
Begynd som ved usynlig opslagning med 20 m på
den øverste og 20 m på den nederste p, der skal
være rundpinden = 40 m.
1. p (RS): Strik r bag ind i masken (m skal kommer
til at sidde som efter en normal retpind) til sidste
m, 1 r.
2. p (VS): 1VLA mgop, vr p ud.
Hold nu begge p i venstre hånd klar til strikning
med spidserne pegende mod højre, bøj RS udad
og strik en samlingpind. Det er ikke så let, men
med tungen lige i munden, så går det, og det
bliver så pænt.
3. p, samlingspind: Rundpinden skal sidde
bagest. 1VLA mgop fra den bageste p, (første
maske på bageste pind, rundpinden), * 1 ret fra
forreste pind (den lige pind), 1 vrang løs af med
garnet foran arbejdet på den bageste pind *,
gentag fra * til * pinden ud.
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Næste pind: * 1 vrang løs af med garnet foran
arbejdet, 1 ret *, gentag fra * til * pinden ud.
Gentag denne sidste pind til kanten har den
længde, du ønsker.
Sammenstrikningspind (RS): Strik maskerne ret
sammen 2 og 2.
Næste p (VS): 1VLA mgop, r p ud.
Fortsæt i glat eller andet mønster efter ønske.
Luk af.

Dobbeltstrikkede kanter
2 strømpepinde, garn

Venstre side
af fx en jakkes forstykke
Bunden, et dobbeltstrikket bånd
S-opslå 6 m, se foto A, og B midterst.
1. p: (1 r, 1VLA mgop) 3 gange.
Gentag denne p til båndet måler ca. 10 cm eller
25 masker, der ligger foroven, se foto A.
Selve arbejdet med dobbelt kant
Dette kan fint bruges til fx venstre forstykke på en
bluse.
Gå hen til masken under pilen på foto B og strik 1
m op i denne m under 2 lænker, fortsæt med at
strikke 23 m op langs med båndets øverste side
og slut med 1 m i den øverste opslagslænke
(= 30 m).
1. p (VS): 1RLA, 23 vr, (1 r, 1VLA mgop) 3 gange.
2. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, r til sidste m,
1 vr.
Gentag 1. og 2. p til arbejdet måler 7-10 cm.
Slut med en p på VS.
Lidt afhængigt af hvilken garntype man bruger,
kan kantens komme til at stramme. Det kan løses
ved, at man ind imellem strikker 2 ekstra p kun
over kantens 6 m.

A

B

Øverst er båndet strikket med 8 m,
det midterste 6 m og det nederste er 4

C

Kant foroven
1. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
2. p (VS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
Gentag disse 2 p endnu 2 gange.
7. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, 1 vr. Vend.
8. p (VS): 1RLA, (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
9. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, 2 vr sm.
Vend.
Strik sidste p på VS, så garnet peger opad.
Næste p, aflukning: 1 r, (2 r sm, træk den
bageste m på højre p over den forreste) 2 gange,
1 r, træk den bageste m over den forreste, 2 vr
sm, træk den bageste m over den forreste, klip,
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træk garnenden gennem m og træk til.

Højre side
af fx en jakkes forstykke
Bunden, et dobbeltstrikket bånd
Strikkes som ovenfor.

D

Selve arbejdet med dobbelt kant
Dette kan fint bruges til fx venstre forstykke på en
bluse.
Gå hen til masken under pilen på foto B og strik 1
m op i denne m under 2 lænker, fortsæt med at
strikke 23 m vrang op langs med båndets øverste
side og slut med 1 m i den øverste opslagslænke
(= 30 m).
1. p (VS): 1RLA, 23 r, (1 r, 1VLA mgop) 3 gange.
2. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, vr p ud.
Gentag 1. og 2. p til arbejdet måler 7-10 cm.
Slut med en p på VS.
Lidt afhængigt af hvilken garntype man bruger,
kan kantens komme til at stramme. Det kan løses
ved, at man ind imellem strikker 2 ekstra p kun
over kantens 6 m.
Kant foroven
1. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
2. p (VS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
Gentag disse 2 p endnu 2 gange.
7. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, 1 vr. Vend.
8. p (VS): 1RLA, (1 r, 1VLA mgop) 3 gange. Vend.
9. p (RS): (1 r, 1VLA mgop) 3 gange, 1VLA, 1 r,
træk den løse m over retm. Vend.
10. p (VS): 1VLA mgop, (1 r, 1VLA mgop) 3 gange.
Vend.
Strik sidste p på VS, så garnet peger opad.
Næste p, aflukning: 1 r, (2 r sm, træk den
bageste m på højre p over den forreste) 2 gange,
1 vr, træk den bageste m over den forreste, 2 vr
sm, træk den bageste m over den forreste, klip,
træk garnenden gennem m og træk til.
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