
Tørklæde med kædesnoninger og løbemasker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mål: Tørklædet kan strikkes i den længde og bredde, man ønsker. 

Materialer: Den viste model er strikket i Bambus/Lammeuld fra Frk. 

Fines garn – DER STRIKKES MED DOBBELT GARN.  

Andre garner kan anvendes – dog skal garnet være rimelig glat og med 

lidt ”fald”. Mohair og andre ”fluffy” garntyper er ikke så velegnede. 

Pinde: Til den viste model er brugt pinde nr. 3 – brug den pindetykkelse, 

der anbefales til det valgte garn.  

Hjælpepind/Maskeholder: Jeg anvender en hjemmelavet hjælpepind. Den 

er lavet af en tynd (nr 2) strømpepind, som er bøjet sammen og forsynet 

med en elastik på det ene ben. 

 

 

 

 

Forklaring kædesnoning: 

Snoningen går over 6 masker. 

Sæt 4 masker på hjælpepind foran arbejdet (2 ret og 2 vrang). Strik 2 

ret. Sæt de 2 vrangmasker fra hjælpepinden tilbage på venstre pind og 

flyt hjælpepinden til bagsiden af arbejdet. Strik 5 pinde glat over de 2 



vrangmasker. Flyt de sidste 2 masker fra hjælpepinden tilbage på 

venstre pind og strik dem ret. Snoningen er færdig. 

Se også min video på www.garnogpind.dk , hvor der er tydelig forklaring. 

Tørklæde: 

Slå masker op – maskeantallet skal være deleligt med 7. Til min model er 

slået 49 masker op. Husk, at det færdige tørklæde bliver en del bredere 

pga løbemaskerne. 

Strik flg.: 3 ret, (1 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang) gentag parentesen, til der 

er 4 masker tilbage, 4 ret.  

Strik nu efter diagrammet(1. pind i diagrammet er retsiden):Strik fra 1. – 

10. maske, gentag rapporten mellem de blå linjer så mange gange som 

nødvendigt og slut med de 7 masker efter den sidste blå linje. 

Efter de første 10 pinde gentages fra 3. – 10. pind en gang til. Herefter 

er det op til dig, hvor du vil placere snoningerne. Som det ses på 

billederne kan de sidde tæt eller langt fra hinanden – det er op til dig. 

Dog er det godt at starte og slutte tørklædet med et par rækker med 

snoninger som på diagrammet – ellers bliver det nemt for slasket i 

kanten. 

Vigtigt: Du må ikke flytte snoningernes placering på tværs af 

arbejdet! 

Når tørklædet har den ønskede længde lukkes af (strik 3 pinde efter 

sidste snoning og luk af fra retten): 

Strik og luk af som sædvanligt, men: Løbemaskerne (markeret med gult 

på diagrammet) slippes og løber ned. Bemærk, at de yderste vrangmasker 

mod kanten ikke er løbemasker.Saml den øverste tråd op og strik 1 ret i 

denne tråd – fortsæt aflukningen på denne måde pinden ud. 

http://www.garnogpind.dk/


Se video på www.garnogpind.dk 

Hæft ender, vask og spænd ud til tørre. 

 

Som altid er du velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller 

kommentarer. 

Denne opskrift kan frit kopieres – må ikke sælges! Færdigstrikkede 

tørklæder må kun sælges efter aftale med mig. 
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Kontakt: garnogpind@garnogpind.dk 

Tlf (SMS): 29895253 
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