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Fiberfest 2015: Finesser i strik v. Hanne Pjedsted 
 
DET NÆSTEN PERFEKTE KNAPHUL  (I hvert fald et af dem!)  Det er: fast I kanten og ingen løse masker I hjørnerne. 

  
 

Strik perlestrik/ret hen til det sted, hvor knaphullet skal være. 
- Tag 1 maske vrang løs af med tråd foran arbejde. Før tråden tilbage bag arbejdet, når masken er taget af. 

- Tag 1 maske vrang løs af.( Uden at tage tråden med, så lad den hænge, hvor den er…!) 

- Løft første maske over anden maske = 1 maske aflukket 

- Tag en ny maske vrang løs af (uden tråden!), træk den forrige maske over den nye maske. Luk på denne måde det antal masker 
som knaphullet skal bestå af. 

- Sæt sidste maske over på venstre pind. Vend arbejdet. 

- Strikke-opslå (mellem masker) 1 maske MERE end der er lukket af.  Vend arbejdet. 

- Tag sidst opslåede maske over på venstre pind med tråd foran arbejdet. 

- Strik 2 masker drejet ret samme og herefter har du det næsten perfekte knaphul! 

 

LÆNKEKANTER: bruges ved ret- og perlestrikkede kanter, f.eks. forkanter med knaphuller: de yderste to masker skal danne en 

”rullekant”/ som en halv hestetømme. (Se højre billede). Lænkekanten består af 2 masker! 
 
Alle retsidepinde:  start og slut med 2 r. 

Alle vrangsidepinde:   tag de 2 første m OG de 2 sidste m vrang løs af med garnet foran arbejdet. Garnet sidder i 3. 
maske når der igen startes på en retsidepind, og det skal det!). 

 

Lænkekant på tørklæde                     bagsiden af samme lænkekant  
 

STRIKKEOPSLAGNING- en opslagning hvor der bruges kort ende! 
Lav en 1. maske på venstre p. Strik 1 r, uden at tage den af venstre p. Sæt den drejet tilbage på venstre p. Strik 1 r i den nye m….sæt 
den  tilbage på venstre p ( drejet ) og gentag til ønsket maskeantal. SE EKS VIDEO PÅ WWW.KNIT-A-LOT.DK 
 

KABELOPSLAGNING / forstærket strikkeopslagning.  

Lav en 1. maske på venstre p. Strik 1 r, uden at tage den af venstre p. sæt den nye maske tilbage på venstre p. 3. m: *strik nu en 
maske op MELLEM MASKE 1 OG 2, og sæt den tilbage på venstre p, drejet*. 
Gentag fra * til * til ønsket maskeantal. Denne opslagning benyttes til opslagning af masker på det perfekte knaphul!  
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