Udtagninger
Prøverne, der illustrerer disse udtagninger, strikkes sådan:
Slå 10 masker op og strik glatstrikning. Efter 3 pinde (første pind er på vrangsiden) tages ud.
Herefter tages ud på alle pinde på retsiden. Strik sidste pind på vrangsiden og luk af.

2-i-1 r (2-i-1 ret)
Prøven: Tag ud efter de 3 første m på RS.
Strik 1 ret, men lad masken blive på venstre pind,

1. strik endnu 1 ret, men denne gang med indtag bag i masken
(drejet ret) og
2. slip masken på venstre pind.
Der er nu blevet 2 masker ud af 1 maske og den nye maske
ligger til højre for den oprindelige maske.

2-i-1 vr (2-i-1 vrang)
1. Strik 1 ret, men lad masken blive på venstre pind,
2. strik endnu 1 vrang, men denne gang med indtag bag i masken (drejet vrang) og
3. slip masken på venstre pind.
Der er nu blevet 2 masker ud af 1 maske og den nye maske ligger til højre for den oprindelige maske.

e-udt (e-udtagning(er))
Prøven: Der er taget ud med pegefingermetoden før de midterste 4 masker og med
tommelfingermetoden efter de midterste 4 m på alle pinde på retsiden.
Pegefingermetoden
1. Vikl garnet om pegefingeren som et e,
2. sæt e’et på højre pind som en maske.
På næste p strikkes e-løkken, ret eller vrang iflg, mønsteret.
Denne udtagning kan udføres før eller efter en maske i arbejdet.
Tommelfingermetoden
1. Vikl garnet om tommelfingeren som et e,
2. sæt e’et på højre pind som en maske.
På næste p strikkes e-løkken, ret idet pinden stikkes ind i
masken bag fra og ind.
Denne udtagning kan udføres før eller efter en maske i arbejdet.

Hul-udt (huludtagning)

Prøven: Slå om før og efter de midterste 4 m.
På retsiden: Slå om (1 udtagning)
På vrangsiden: Strik omslaget som en maske, ret eller vrang iflg,
mønsteret.
Denne udtagning kan udføres før eller efter en maske i arbejdet.

LUD (lænkeudtagning)

En næsten usynlig udtagning
Her er 1 maskelænke ikke tråden mellem 2 masker, men selve
masken under den, der normalt skulle strikkes i.
Prøven: Slå 10 m op og strik 3 pinde glatstrikning.
I glatstrikning
Prøven på billedet
1. p (RS):
I højre side af en maske: Stik ret til de midterste 4 masker, stik pinden ind i maskelænken under den
forreste maske på venstre pind, strik lænken ret og strik derefter masken ret,
I venstre side af en maske: 3 ret, stik højre pind forfra og ind i maskelænken under masken og strik
den ret, strik ret pinden ud.
2. p (VS): 1VLA, vrang pinden ud.
I retstrikning
Stik højre p ind i maskelænken under den forreste m på p i venstre hånd og strik lænken ret.
Der kan tages ind i m både fra højre og venstre side.
Foto herunder
Tag lænken efter den netop strikkede maske op
(mellem pindene), og strik den drejet ret.

Udtagning i kantmasker

Hvis der skal tages masker ud, mens der strikkes masker op i kantmasker, strikkes først 1 maske i den
øverste/nærmeste lænke (kun en) og derefter 1 maske igennem begge lænker.

Indtagninger

3/ro

2 r sm

3/vo

2/ro

2 r sm (2 ret sammen)
Strik 2 masker ret sammen (på
én gang).

2/ro (eller 2RS)

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

3/ro

1 ret løs af, 2 ret sammen, træk
den løse maske over den
sammenstrikkede maske.

2 r sm

2/vo

2 r sm (2 ret sammen)
Strik 2 masker ret sammen (på
én gang).

2/vo (eller 2VS)

1 vrang løs af med garnet under
pinden, 1 ret, træk den løse
maske over retmasken.
Dette kan gøres i en bevægelse:
Stik pinden ind i den første m og
omkring den anden m (dvs. fra
venstre side og ind i masken)
grib om garnet med pinden og
før det tilbage gennem
maskerne.

3/vo

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

