Forkortelser
*
*-*
1LUD
1RLA
1VLA

2 dr r sm
2 dr vr sm
2-i-1 r

2-i-1 vr
2/ro (2RS)
2/vo (2VS)
2 r sm
2 vr sm
arb
bakke(r)
bdt
e-udt
dal(e)
db omsl
dr
e-udt
fv
glat

gl vr

HP
kantm
m
mgop
mgup
MM
ngl
O
O2, O3,
O4, O5

Stjerner markerer, at noget begynder eller slutter.
fra * til *.
1 lænkeudtagning. Tag lænken til venstre for den allerede strikkede maske op på
venstre p og strik den drejet ret.
1 ret løs af med garnet under pinden, dvs. stik pinden ind i masken, som om den
skulle strikkes ret, og løft den ustrikket over på pinden i højre hånd.
1 vrang løs af, dvs. stik pinden ind i masken, som om den skulle strikkes vrang, og
løft den ustrikket over på pinden i højre hånd.
1VLA efterfølges ofte af mgop eller mgup, se nedenfor.
Stik p ind i masken og omslaget i retning fra højre mod venstre og strik dem ret
sammen.
Tag omslaget ret løs af, tag næste m ret løs af, stik p ind i de 2 m fra højre mod
venstre og løft dem af (de er nu på venstre p), strik de 2 m vr sm.
eller 2-i-1 m.
1 ret, men lad masken blive på venstre pind, strik endnu 1 ret, men tag
denne gang med bag ind i masken (drejet ret), slip maskerne af venstre pind.
1 vrang, men lad masken blive på venstre pind, strik endnu 1 vrang, men tag denne
gang med indtag bag i masken (drejet vrang), slip maskerne af venstre pind.
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over retmasken.
1 vrang løs af med garnet under pinden, 1 r, træk den løse maske over retmasken.
strik 2 masker ret sammen.
strik 2 masker vrang sammen.
arbejde(t)
eller ring(e).
Pinde med glat vrang. Dvs. som vrangsiden af glatstrikning.
bundt(er)
e-udtagning(er).
Lav en løkke som et e og sæt det på p.
Glatstrikkede pinde omgivet af pinde med glat vrang.
dobbeltomslag.
Slå 2 gange om pinden, se også O2.
drejet
e-udtagning.
Lav en løkke som et e, og sæt den på højre pind.
farve(r)
glatstrikning.
Strik ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
Arbejdets glatte side er retsiden.
Glat vrang.
Strik vrang på retsiden og ret på vrangsiden.
Arbejdets ru side med riller er retsiden.
højre pind - eller pinden i højre hånd
kantmaske(r)
maske(r)
med garnet over pinden (eller mgfa = med garnet foran arbejdet).
med garnet under pinden (eller mgba = med garnet bag arbejdet).
midtermaske(r)
nøgle(r)
Slå om pinden. Bruges også til huludtagning.
Slå om pinden det antal gange, tallet angiver.

omg
p
r
ret-rille / rille
ring(e)
RS
slip m af p
sm
s-opslå
To2
vr
VP
VS
vrang-rille
vr på VS
vTo
ÆS

omgang(e)
pind(e)
ret
Strikkes ret på retsiden, ses en rille på vrangsiden.
Strikkes ret på vrangsiden, ses en rille på retsiden.
eller bakke(r).
Pinde strikket i glat vrang omgivet af glatstrikkede pinde.
retside(n)
slip masken af pinden = lad masken glide af pinden
sammen
Strikke-opslå eller slå op med strikkeopslagning. Se side xx.
1 vrang løs af, 2 ret, træk den løse maske over de 2 retstrikkede masker på én
gang.
vrang
venstre pind - eller pinden i venstre hånd
vrangside(n)
Vrang på retsiden. Ses som en rille på retsiden.
Vrang på vrangsiden. Ses som en rille på vrangsiden.
Træk anden maske på venstre pind over første maske og strik masken ret.
“ærmesømmaske(r)”

Symbolforklaring
glat = strik ret, når du er på arbs retside og vrang på vrangsiden.
glat vrang = strik vrang, når du er på arbs retside og ret på vrangsiden.
slå om pinden
1RLA = tag 1 maske ret løs af
= stik pinden ind i masken, som om den skulle strikkes ret, men lad den glide af pinden
1 dr r = 1 drejet ret
På RS: strik pinden bag ind i masken og strik den ret
På VS: strik pinden bag ind i masken og strik den vrang
2 ret sammen
2 vrang sammen
2−i−1 m = strik 1 ret, men lad masken blive på pinden i venstre hånd,
strik derefter en ny maske ret bag ind i masken.
1 m i en fletgang, dvs. 1 tvebundet maske
1 e−udt = 1 e−udtagning
1 udtagning
1 kantmaske = begynd med 1 ret løs af og slut med 1 vrang.
Slå 1 m op med strikke−opslagning og strik masken ret.
Luk 1 maske af
2 ret sammen
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over retmasken
Sæt første maske på en hjælpepind BAG arbejdet, sæt anden maske
på en hjælpepind FORAN arbejdet, strik tredje maske ret, strik masken
foran arbejdet ret (ikke drejet), strik til sidst masken bag arbejdet ret
Sæt første maske på en hjælpepind BAG arbejdet, sæt anden maske
på en hjælpepind FORAN arbejdet, strik tredje maske ret, strik masken
foran arbejdet drejet ret, strik til sidst masken bag arbejdet ret.
Se krydsmasker
Se krydsmasker
Se krydsmasker
Se krydsmasker
Sæt 2 masker på en hjælpepind FORAN arbejdet, strik 2 ret,
strik derefter hjælpepindens masker ret.

