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Multifarvede klude i retstrik 

- en vejledning 

 

 

Garnforbrug: 8/4 bomuldsgarn. Der bruges under et ½ nøgle af hvert garn-
farve, dvs. du kan bruge rester af garn eller du kan få 2-3 stk. klude af 2 nøgler i 

2 forskellige farver. 

 

Pinde: 2½-3, som man synes. Skal strikkes på rundpind, men man strikker ikke 

rundt!  

Mønsteret er til eget brug. 

 

 



Copyright 2018 – Birgitte Hedahl Køster /Gullermukken 
 

Fremgangsmåde: 

Slå 63 masker op i ensfarvet garn = farve 1. 

Almindeligvis ville du nu begynde at strikke i den SIDSTE opslåede maske. Men 

det skal du ikke denne gang. Nu skal du strikke med det multifarvede garn = 

farve 2 således: 

Skub i stedet de opslåede masker tilbage på pinden, så garnfarve 1 hænger til 
venstre på pinden. Dermed strikker du nu i den FØRSTE maske, som du har slået 

op i det ensfarvede garn. 

Når du har strikket den første pind, så hænger begge garnfarver i samme side af 

dit strikketøj. 

Vend arbejdet og strik med farve 1.  

Nu hænger der en garnfarve i hver side af dit arbejde. 

Skub garnet tilbage på pinden, så du igen kan strikke med garnfarve 2. 

Nu hænger begge garnfarver igen i den samme side og du skal vende dit 

arbejde. 

Fortsæt nu med at strikke 1 pind med farve 1. 

Sådan fortsættes med at strikke en pind ret med skiftevis farve 1 og farve 2 ved 

at strikke fra samme side 2 gange i træk. 

Dvs. du skal altid strikke med en anden farve end den farve, som der er på din 

pind. 

Strik til du synes, at længden passer. Jeg strikker til der er 25 riller og hver rille 

består af 4 pinde, dvs. ca. 100 pinde. Jeg lukker af med samme farve, som jeg 

startede med. 

 


