
Strikketeknik. Workshop ved  Hanne Pjedsted 
 

Strik med sjove overflademønstre 
 

OPHØJEDE MASKER/  ”vandret valk”           bagsiden 

 
Hvis nogle masker på retsidepinden/ andre på vrangsidepinden tages løs af (med tråden på 
retsiden af arbejdet) løftes masker på over flade (en reliefvirkning i vandret forløb = ”valk”). 
Maskerne tages vrang løs af så de ikke sidder drejet på næste pind. 
 
Vandrette rækker: (maskeantal delbart med 2 + 1) 
1. p: *1 ret, 1 løs af med tråden foran arbejdet *. Gentag fra * til* pinden ud. Slut med 1 ret. 
2. p:  1 vrang. *, 1 løs af (garn på retsiden, dvs. bag arbejdet), 1 vrang*. Gentag fra * til *  
(Det er samme masker som på forrige række, der tages løs af!!) 
 
Strik 2- 4 pinde glat mellem de ”ophøjede rækker”. 
Gentag disse to pinde (Der bruges i alt 4 pinde til lille vandret ”valk”; ved tykkere valk skal der være 
flere pinde) 
 
Ophøjede masker kan strikkes i partier - fordelt jævnt over flade i eks tern/ striber/ ruder mv.. 
Men de kan også placeres ”skævt”, så fladen ender med at være skæv (ophøjede masker bruger 
altid mindst to pinde). NB: se også på bagsiden… den er ikke uinteressant! 
 

BOBLER 

Bobler opstår når man strikker flere gange i samme maske (skiftevis ret og drejet ret ind i samme 
maske til 5-7masker).  Vend og strik f.eks. 3 gange frem og tilbage over de 5-7 masker og strik 
maskerne sammen igen, når den oprindelige pind skal strikkes videre.(Tag de første 3 løs af og 
træk dem over de næster, der er strikket ret sammen). Bobler kan placeres regelmæssigt i lodrette/ 
vandrette rækker, men naturligvis også i klynger. 

SMÅ ”ORME”                  

På en glatstrikket flade slå 6-10 nye masker op som strikkeopslagning hvor ”ormen” skal være. 
Vend arbejdet og luk alle nye opslåede masker af. Strik til det sted, hvor næste orm skal være. 

De små ”snore” vil sno sig en smule og danner orme. Ormene kan strikkes så lange man ønsker 
(og kan få plads til midt i arbejdet) Brug evt. en hjælpepind når der strikkes masker op) 

De kan strikkes fast i den ”løse ende” således: luk alle maskerne af og løft en maske fra snorens 
løse ende” op på venstre pind. Strik denne maske sammen med den næste maske på pinden. 

Leg evt. med ”orme” / snore i forskellige farver. 

God strikkelyst ! 


