Opslagninger
Luftm-opsl (luftmaskeopslagning)
Opslagning med en hæklenål og på en pind

1. Hækl lidt flere luftmasker, end det antal masker, du vil slå op. Brug gerne tykkere garn, end
det, der skal strikkes med.

2. Vend den nederste side af luftmaskelænken opad (den med de små lænker) og stik pinden ind
igennem en lænke.

3. Strik 1 maske op igennem lænken og fortsæt sådan.
Strik det, du vil strikke og trævl til sidst luftmaskekæden op.
Der vil nu stå åbne masker tilbage, som du kan strikke videre fra i den modsatte retning.

Krydsopslagning
Opslagning på 1 pind
Krydsopslagning er den almindeligste opslagning i Danmark, fordi de, der har haft strikning i skolen,
har lært denne opslagning som den eneste.

Det er den opslagning, hvor man holder 1 pind i højre hånd og garnet i venstre. Den behøver ikke
nærmere omtale.

S-opsl (strikkeopslagning)
eller s-opslå - slå op med strikkeopslagning
Opslagning med 2 pinde.
Strikkeopslagning er elastisk, den bliver sjældent for fast, men let for løs. Sørg derfor for at trække
hver eneste maske til.
S-opslagning kan begyndes
• i et arbejde, der allerede er i gang hvor som helst på p,
• hvor der er slået 1 startm op (løbeknob), eller
• hvor der er slået 2 startm op.
Sæt pinden med masken(rne) i venstre hånd, og den frie pind i højre hånd.
Begynd, hvor garnet sidder. Den yderste maske i venstre hånd er startmasken.

Strikkeopslagning

1. Begynd med 1 eller 2 masker, som du plejer.
Strik 1 ret, træk masken lang og sæt den drejet
tilbage på venstre pind.

2. Sådan ser strikke-opslagning ud. Denne
opslagning bliver meget let for løs, og næsten
aldrig for fast, så stram til efter hver maske. Dog
er der én undtagelse:
Opslagning i tynd mohair:
Skab mellemrum efter hver maske, mens du slår
op med s-opslagning.

Første pind (1. p) ved s-opslagning
Normalt er retsiden siden, hvor opslagslænkerne buer indad.
Der er dog undtagelser:
Strikket ret
Når der er strikket ret er første pind på vrangsiden.
Både garnende og garnnøgle sidder i venstre side ved pindens spids.
Strikket vrang
Når der strikkes vrang er første pind på retsiden.
Både garnende og garnnøgle sidder i venstre side ved pindens spids.

Italiensk opslagning
Opslagning med 2 pinde.

1VLA = tag 1 maske vrang løs af (dvs. som om den skulle strikkes vrang)
mgop = med garnet over pinden
Denne opslagning er meget smuk og ser ikke det mindste hjemmestrikket ud. En tråd af garnet ligger
imidlertid indeni opslagningen, så den bliver aldrig mere elastisk end garnet er.
Til rib (1 ret og 1 vrang)

1. Begynd som 2 startmasker
til *.

4. Fortsæt sådan med
skiftevis omkring højre og
venstre garn.

2. Før pinden højre om/under
garnet på pegefingeren,

3. venstre om/under garnet
på tommelen, videre højre om
pegefinger-garnet, ind under
og ud under begge tråde
(garnet på begge fingre) *.

5. Slut ved * efter punkt 3.

Strik derefter rib, sådan:
1. p (RS): 2 ret, (1 vrang, 1 ret) og slut med 1 ret, 1 drejet ret.
2. p (VS): 1VLA, (1 vrang, 1 ret), slut med 1 vrang, 1 ret.
3. p: 1VLA, (1 ret, 1 vrang),
Strik herefter ret over ret og vrang over vrang.

Cable Cast on
Denne opslagning har vist ikke noget dansk navn. Den kommer fra den engelske
strikkeverden.
Cable Cast on er en meget fast opslagning.

1.
Slå 2 masker op (se 1 og 2
startmasker).

2.
Stik højre pind (den frie)
ind mellem de 2 masker og
højre om garnet og træk
det samme vej tilbage
mellem de 2 masker, så
der opstår en ny maske på
pinden.

4.
Strik 1 p ret.
Første pind er her på
retsiden.
På halvdelen af pinden (til
højre) er maskerne sat
drejet på.

5.
Sådan ser det ud på
vrangsiden.
De drejede masker er i
venstre side.

3.
Træk denne maske lang og
sæt den drejet eller ikke
drejet på venstre pind.

Opslagning med frynser
1. Strikke-opslå 12 masker,
2. luk 10 masker af og
3. sæt masken på højre pind
over på venstre pind.
Gentag 1 til 3, og efter hver
frynse vil maskeantallet være
øget med 2 masker, til der er det
ønskede antal masker på pinde.
Første p er ret på retsiden.

