Aflukning og afslutning
Almindelig ret aflukning eller luk ret af
Dvs. den, jeg lærte for mange, mange år siden.
1. Strik 2 ret,
2. træk den inderste/bageste/højre maske over den yderste/forreste/venstre maske og slip den.
Der er nu 1 maske på højre pind.
3. strik endnu 1 maske. Der er 2 masker på højre pind.
Gentag fra * og fortsæt sådan til der er 1 m tilbage på venstre p.
4. Strik den ret og gentag igen 2 og 3 til der kun er 1 maske tilbage,
5. Klip garnet og
6. træk i masken til den forsvinder og der blot er en tråd tilbage - eller træk masken strik m ret og
træk tråden igennem og træk til til masken “forsvinder”.

Almindelig vrang aflukning
Luk af som ovenfor, men her strikkes maskernes vrang.

Løs aflukning
Løs aflukning 1
1. sæt de 2 strikkede masker tilbage på venstre pind og
2. strik dem drejet ret sammen. Der er nu 1 m på højre p.
3. Sæt masken fra højre pind over på venstre pind og
4. stik pinden ind i masken, som om den skulle strikkes vrang, men fortsæt ret ind i næste maske og
strik ret gennem begge masker, dvs. garnet føres samme vej tilbage *.
5. Strik 2 ret,
Gentag 4 og 5, til alle m er lukket af.
Lyder det for vanskeligt, så prøv denne aflukning.
Løs aflukning 2
1. Strik 2 r,
2. sæt de 2 strikkede masker over på venstre p og
3. strik dem drejet ret sammen. Der er nu 1 m på højre p.
4. Sæt masken fra højre pind over på venstre pind og
5. strik de 2 forreste masker på venstre pind drejet ret sammen *.
Gentag 4 og 5, til alle m er lukket af.

Snoreaflukning med 2 og 4 masker
Med 2 masker
Slut den sidste pind før aflukning med at s-opslå 1 m.
1VLA mgop = 1 vrang løs af med garnet over pinden.
1. p (RS): 1VLA mgop, 2/vo (eller 2/ro). Vend.
2. p (VS): 1VLA mgop, 1 ret. Vend.
Gentag 1. og 2. p, til der kun er 2 masker tilbage. Træk den bageste maske over den forreste maske
og træk til.

Med 2 masker: Denne aflukning er stærkt og ligner en
dobbelt almindelig aflukning.

Med 4 masker
Slut den sidste pind før aflukning med at s-opslå 3 m.
1. p (RS): 1VLA mgop, 1 ret, 1VLA mgop, 2/vo (eller 2/ro). Vend.
2. p (VS): 1VLA mgop, 1 ret, 1VLA mgop, 1 ret. Vend.
Gentag 1. og 2. p, til der kun er 5 masker tilbage efter en pind på vrangsiden.
Næste p, afslutning: 2 ret sammen, 1 ret, træk den bageste maske over den forreste maske, 2/vo,
træk den bageste maske over den forreste maske, klip og træk garnet igennem.

Med 4 masker: Nu er det tydeligt at
det er en dobbelt strikket
aflukningskant.

3-pinde aflukning

Bruges når du har 2 pinde med masker på, der skal strikkes (ikke sys) sammen, fx skuldre.
Du skal bruge 3 pinde, helst strømpepinde eller rundpinde (med en spids i hver ende).
1. Hold 2 strikkede stykker ret mod ret med de 2 pinde med maskerne parallelt og pegende mod
højre klar til strikning.
2. Stik den frie pind ind i den forreste maske på den pind, der er nærmest dig og videre ind i den
første maske på den bageste pind og
3. strik de 2 masker ret sammen.
4. * Strik endnu en ret gennem de 2 forreste masker, træk den anden maske over den første *.
Gentag fra * til *, til alle masker er lukket af. Slut den sidste m af.

Picot-aflukning med små huller
Ulige maskeantal
1. Strikke-opslå 2 masker,
2. strik dem drejet ret sammen, 1 drejet ret,
3. træk den bageste m over den forreste maske,
4. strik 2 ret sammen,
5. træk den bageste maske over den forreste maske og
6. flyt højre maske til venstre pind.
Gentag 1 til 5.

Let picot-afluknng
Ulige maskeantal

1. Luk 1 maske af,
2. sæt den højre maske på venstre pind.
3. strikke-opslå 2 maske og
4. luk 4 masker af.
Gentag 2 til 4.

For begge picotaflukninger gælder, at man kan lukke flere masker af mellem picot’erne og
dermed ændre kanten.

Frynseaflukning
1. Strikke-opslå 10 masker,
2. sæt masken på højre pind over på venstre pind.
Gentag 1 og 2

Slutm (slutmaske(r))

Den sidste maske, kan bruges igen eller afsluttes.
I mine opskrifter omtales de ofte som slutm 1, 2, 3 eller 4.
Slut-m 1
Når du vil strikke videre med samme farve (f. eks. en ny firkant), sluttes den sidste m (slutm) ikke af,
men bruges som næste firkants første m.
Klip ikke garnet over.
Slut-m 2
Når næste figur skal strikkes med en anden farve, end den netop afsluttede figur, strikkes den sidste
m (slut-m) ret med den nye farve og fortsæt. Klip først garnet over, når det er strikkehæftet.
Slut-m 3
Når figuren er afsluttet, og der først skal strikkes videre senere, klippes garnet over. Træk masken lang

og træk garnet gennem masken, men træk den ikke til. Denne slut-maske kaldes også "løs slutmaske".
Slut-m 4
Når arbejdet eller firkanten afsluttes, og slut-m ikke skal bruges mere, sluttes m helt af, som sidste m i
en aflukning.

