Vendestrikning - Vendepinde - Forkortede pinde
Der er flere måder at strikke vendepinde (eller
vendestrik) på. De forskellige metoder bruges til
forskellige ting. Enkel vendestrik giver huller, men
kan kan ligefrem være en eﬀekt. De øvrige
metoder giver ingen huller ved vendingerne.

Enkle vendepinde eller enkel vendestrikning
1. Strik hen til hvor der skal vendes.
2. Vend og strik tilbage.
Gentag 1 og 2.

Tyske vendepinde eller Tyskervendinger
At vende med tyske vendemasker (TVM) er let og
bliver fint og uden huller.
1. Strik hen til hvor der skal vendes.
2. Vend og tag den første maske vrang løs af
med garnet over pinden, træk i garnet, så det
kommer til at se ud, som om den ene maske
bliver til 2 (se foto). Denne maske kalder jeg
TVM og strik tilbage.
3. Strik igen til fx 3 m før sidste TVM. Her kan du
naturligvis vælge det interval, du vil vende
med.
4. Vend og lav en TVM og strik tilbage.
Fortsæt sådan med at gentage 3 og 4.
Når du senere møder denne dobbelte maske /
TVM, strikkes den “sammen”, dvs. der strikkes i
hele den dobbelte maske (eller skulle man sige:
ind i de 2 masker), så den igen bliver til en normal
maske.
Bemærk! 1 TVM er 1 dobbelt maske, men selv om
masken er dobbelt, tæller den kun for 1 maske.

Vendepinde eller vendestrikning med omslag
1. Strik hen til hvor der skal vendes.
2. Vend, slå om højre pind og strik tilbage.
Gentag 1 og 2.
Når du senere møder omslaget, strikkes det
sammen med masken derefter, hvorefter hullet
lukkes.

Vendepinde eller vendestrikning med viklemasker (viklem)
En viklemaske er en maske, der bliver omviklet
med garn.
1. Strik hen til hvor der skal vendes, 1VLA, dvs.
stik pinden ind i masken, som om den skulle
strikkes vr (dvs. højre ind i masken), med
garnet holdt over pinden, før nu masken
ustrikket under garnet.
2. Vend arbejdet. 1VLA, dvs. stik højre pind ind i
masken under garnet, løft masken af og strik
videre. Nu er garnet viklet venstre omkring
masken.
Gentag 1 og 2.
Når man på næste p møder en viklemaske,
strikkes sådan:
1 oplænke: Tag ind i viklingen omkring masken,
og løft den ustrikket op på højre pind, strik
masken ret, og træk lænken over masken.

