Forkortelser, der kan forekomme i mine opskrifter
*

stjerne

*-*

fra stjerne til stjerne

1 dr r

1 drejet ret

stik pinden ind i masken, som til vrang, men før pinden
skråt bagud og strik ret

1 dr vr

1 drejet vrang

stik pinden bagfra og ind i masken fra venstre mod højre
og strik den vrang

1 e-udt

1 e-udtagning

lav en løkke som et ℯ og sæt det på højre pind

1 ud

1 lænkeudtagning
(ret)

strik lænken mellem den netop strikkede maske og
den næste maske ret op (ikke drejet)

1LUD

1 lænkeudtagning
(drejet ret)

strik lænken mellem den netop strikkede maske og den
næste maske op drejet ret

1RLA

1 ret løs af

stik pinden ind i næste maske, som om den skulle strikkes
ret og løft masken af uden at den strikkes

1VLA

1 vrang løs af

stik pinden ind i næste maske, som om den skulle strikkes
vrang og løft masken af uden at den strikkes

2 r sm

2 ret sammen

strik 2 masker ret sammen/samtidig

2 dr r sm

2 drejet ret sammen

stik pinden ind i de 2 masker, som til vrang, men før
pinden skråt bagud og strik dem ret sammen/samtidig

2 vr sm

2 vrang sammen

strik de 2 masker vrang sammen

2 dr vr sm

2 drejet vrang
sammen

stik pinden bagfra ind i de 2 masker fra venstre mod højre
og strik dem vrang sammen/samtidig

2VLA

2 vr løs af mgop

tag 2 masker løs af med garnet over pinden, gerne
samtidig

2-i-1 r

2 i 1 ret

strik 1 ret, men lad masken blive på venstre pind, strik
endnu 1 ret, men denne gang med indtag bag i masken
(drejet ret), slip masken på venstre pind

2-i-1 vr

2 i 1 vrang

1 vrang, men lad masken blive på venstre pind, strik endnu
1 vrang, men tag denne gang med indtag bag i masken
(fra venstre mod højre, som drejet vrang), slip maskerne af
venstre pind

2/ro

eller 2RS

1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over retmasken

2/vo

eller 2VS

1 vrang løs af med garnet under pinden, 1 ret, træk den
løse maske over retmasken

3/ro

eller 3RLS

1 ret løs af med garnet under pinden, 2 ret sammen, træk
den løse maske over retmasken

3/vo
2o1ind

markerer at noget begynder eller slutter

1 vrang løs af med garnet under pinden, 2 ret sammen,
træk den løse maske over retmasken
2 over 1 indtagning

tag 2 masker løs af på én gang, strik 1 ret, træk de 2 løse
masker over retmasken

arb

arbejde(t)

det strikkede stykke, der arbejdes på

bakke(r)

eller ring(e)

pinde med glat vrang, dvs. som vrangsiden af glatstrikning
på rundp: vrang på alle omgange
på lige pinde: vrang på retsiden og ret på vrangsiden

bdt

bundt(er)

dal(e)

glatstrikkede pinde omgivet af pinde med glat vrang
på rundp: ret på alle omgange
på lige pinde: ret på retsiden og vrang på vrangsiden

db omsl

dobbelt omslag

slå 2 gange om pinden, se også O2

dr

drejet

stik ind i masken bag fra for at få masken drejet

fv

farve(r)

glat

glatstrikning

strik ret på retsiden og vrang på vrangsiden
arbejdets glatte side er retsiden.

glat vrang

eller omvendt glat
måske gl vr

strik vrang på retsiden og ret på vrangsiden
arbejdets glatte side er retsiden.

HP

højre pind

pinden i højre hånd

kantm

kantmaske(n/r)

den (eller de) første og sidste maske på en pind

m

maske(n/r)

mgba

med garnet bag
arbejdet

med garnet under pinden

mgfa

med garnet foran
arbejdet

med garnet over pinden

mgop

med garnet over
pinden

med garnet foran arbejdet

mgup

med garnet under
pinden

med garnet bag arbejdet

MM

mellemstribemaske(r)

ngl

nøgle(r)

garnnøglet, arbejdsgarnet

O

1 omslag

slå om pinden

O2, O3,
O4, O5 osv

2,3,4,5 osv. omslag

slå om pinden det antal gange, tallet angiver

omg

omgang(e)

p

pind(en/e)

r

ret

ret-rille

eller rille

2 pinde ret, med den første på retsiden, hvis rillen skal
være på retsiden

ring(e)

eller bakke(r)

se bakke(r)

RS

retside(n)

den side, der skal vende udad på det færdige arbejde

rundp

rundpind

slip m af p

slip masken af pinden lad masken glide af pinden

slutm

slutmaske

sm

sammen

s-opslå

strikke-opslå

slå op med strikkeopslagning

startm

startmaske

den maske, strikkeopslagning tager udgangspunkt i

To2

en figurs sidste maske

1 vrang løs af, 2 ret, træk den løse maske over de 2
retstrikkede masker på én gang

TVM

tysk vendemaske

eller tyskervending (brugt af “Mens vi strikker”)

viklem

viklemaske

bruges, når garnet vikles omkring en maske ved en
vending

vr

vrang

vrang-rille

eller rille

når der strikkes glat ses pindene som vrangriller på
vrangsiden

vr på VS

vrang på vrangsiden

ses som en rille på vrangsiden og glat på retsiden

VP

venstre pind

pinden i venstre hånd

VS

vrangside(n)

den side, der skal være det færdige arbejdes vrangside

vTo
ÆS

træk anden maske på venstre pind over første maske og
strik masken ret
ærmesømmaske(r)

