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Side 2

BESKRIVELSER
Kædekantmasker
Den første maske på alle pinde tages vrang løst af med 
garnet foran masken. Den sidste maske på alle pinde 
strikkes ret.

Dobbelt perlestrik
Maskeantal delbart med 4: 
1. p: Strik skiftevis 2 ret og 2 vrang.
2. p: Strik som m viser
3. p: Strik skiftevis 2 vrang og 2 ret.
4. p: Strik som m viser
Gentag disse 4 pinde

Reliefmønster
Maskeantal delbart med 16. Strikkes i ret og vrang efter 
diagrammet nedenfor. Gentag de 14 pinde i højden.

OPSKRIFT
Slå 146 (258) m op på p nr. 5 og strik dobbelt perlestrik 
således: 1 kædekantmaske, strik dobbelt perlestrik, idet 
rapporten på 4 m gentages og slut med 1 kædekantmaske. 

Når der er strikket 10 p, strikkes videre i reliefmønster 
således: 1 kædekantmaske, fortsæt med 8 m i dobbelt 
perlestrik som før til kant, gentag mønsterrapporten på 16 
m i reliefmønsteret 8 (15) gange, slut med 8 m i dobbelt 
perlestrik som før samt 1 kædekantmaske. 

Gentag reliefmønsterets rapport på 14 pinde i højden, til 
arb måler ca. 100 (192) cm = slut med en hel højderapport. 
Strik derefter igen 10 p i dobbelt perlestrik over alle m som 
i begyndelsen af plaiden og luk m passende løst af. Brug 
evt. en pind nr. 5½ til at lukke af med, så kanten ikke bliver 
for stram. 

Montering
Hækl evt. en omg krebsemasker (= fastmasker hæklet fra 
venstre mod højre) rundt langs hele plaidens kant. Der 
hækles 1 krebsemaske for hver strikmaske i bredden og for 
hver 2. p i højden.

PLAID I HOPE NO BD2021-2

Str. Lille (Stor)

Mål i cm. ca. 79 x 104 139 x 196

Forbrug, ngl.(fv 12):  6 15

Pinde: Rundpind nr. 5, 100 cm. Evt. hæklenål nr. 4½ til krebsekant.

Kvalitet: Bumbo Hope

Strikkefasthed: 18½ m og 26 p i reliefmønster på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

= 1 m i glat:  Ret på retsiden, vrang på vransiden

= 1 m i glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden


