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Let og luftigt mohairtørklæde/sjal med mange muligheder: Hvis du knapper det, får du et dejligt, lille slag. Hvis du
slynger det om halsen og knapper den ene ende til den anden, får du en halsvarmer. Hvis du folder det midt på
den lange led og trækker et bånd gennem hullerne langs den ene side, får du en hætte, der ikke gør dit hår fladt.
Det kan fx trækkes op over hovedet eller draperes omkring skuldrene.
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Et let og luftigt mohairtørklæde med masser af muligheder. Du kan
selvfølgelig bruge det som almindeligt tilbehør til en frakke, men du kan
også gøre andre ting: Hvis du knapper det, får du et dejligt, lille slag. Hvis
du slynger det om halsen og knapper den ene ende til den anden, får du en
halsvarmer. Hvis du folder det midt på den lange led og trækker et bånd
gennem hullerne langs den ene side, får du en hætte, der ikke gør dit hår
fladt.
Dette tørklæde holder kulden ude, men da det er så let, kan du bruge det
hele året, uden at det er for varmt. Læg det i en plasticpose i bagagen, når
du rejser – det fylder og vejer næsten ingenting, men er praktisk at have
ved hånden (har du nogen sinde været i Edinburgh om foråret?).
Mønstret ser indviklet ud, men er faktisk meget let: skiftevis 6 p retstrikning
og 9 p netmønster, med huller i siderne på hver 5. p.
Du kan lave en luksusudgave af dette tørklæde ved at bruge Rowans
smukke mohair-/silkeblanding Kidsilk Haze (forrige side), eller lave den
billigere udgave og bruge Elanns dejlige mohair-/nylonblanding Super
Kydd (denne side). Du kan formentlig nøjes med et nøgle garn (især hvis
du vælger den billige udgave). Du behøver ikke lave en strikkeprøve – det
er bare et tørklæde. En made at spare lidt garn på er at nøjes med 5 p
retstrikning den 2., 3., 15. og 16. gang.
Når du blokker det færdige arbejde, vil hullerne åbne sig en del.

Størrelse
One size.
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Færdige mål
127 cm langt x 32 cm bredt.

Materialer
Garn
Billig version: 1-2 ngl Elann Super Kydd (70 % super kid mohair, 30 %
nylon; 237 m) Farve på billedet: Ice Blue #2107.
Luksusversion: 1-2 ngl Rowan Kidsilk Haze (70 % super kid mohair, 30
% silk; 210 m) Farve på billedet: Villain, #584.

Strikkepinde
Strikkep str. 5.

Tilbehør
Monteringsnål 5 eller 10 meget lette knapper ca. 1,5-2 cm (valgfri).
50 cm satinbånd 0,6 cm (valgfrit).

Strikkefasthed
14 m / 22 p = 10 cm i retstrikn.

Sådan gør du
Fiskenetmønster
(med et lige antal m)
p 1: 4 r, *slå om, 2 r sm* til der er 4 m tilbage, 4 r. Denne p gentages.
Bemærk: Dette mønster har ingen ret- og vrangside.
Slå 46 m løst op. Strik 3 p ret.
Næste pind: 2 ret, *slå om, 2 ret sm, 2 ret*. Gent fra * til *. Denne p
udgør netmønstret.
2 p ret.
NB: Læs hele den næste beskrivelse! To ting skal gøres samtidig fra næste p.
*Strik 9 p netmønster. 6 p ret.*
Gent disse 15 p yderligere 15 gange.
Strik 9 p netmønster.
Samtidig: På hver 5. p laver du huller langs siden på følgende måde:
Hulrække: 2 r, slå om, 2 r sm, forts i mønster til der er 4 m tilbage, 2 r sm, slå om, 2 r.
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Når der er strikket 17 fiskenetmønstre: 2 p ret.
Næste pind: 2 r, *slå om, 2 r sm, 2 r* til enden af p.
3 p ret.
Luk alle m løst af.

Færdiggørelse
Hæft alle ender.
Blok arbejdet i våd tilstand til de angivne mål.

Knapper (valgfri)
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Sy knapper på mellem hullerne langs den ene eller begge korte sider. For at
gøre dit tørklæde til et lille slag eller en halsvarmer, er det kun nødvendigt
med knapper i den ene ende. Men hvis du gerne vil have symmetri i
udtrykket, skal der knapper i begge ender.
Tråd en stoppenål med ca. 15 cm glat, stærkt garn i en farve, der passer til
dine knapper. Stik nålen ind i et af hullerne i knappen forfra og før den op
gennem det andet hul bagfra. Gent dette en eller to gange og bind derefter
en knude på de to lange garnender og klip dem af, så de er skjult under
knapperne.

Bånd (valgfrit)
Fold tørklædet på den lange led. Tråd en stoppenål med et stykke band eller,
hvis dit er stift nok, skær enderne skråt af og træk det gennem de 9 huller på
begge sider af folden, som om det var et snørebånd på en sko. Båndet
bindes derefter i en sløjfe.
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