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Side 2

BESKRIVELSER
Fig 1 viser den færdige plaid.
Fig 2 viser konstruktionen af plaiden.
Fig 3 viser, hvordan du kommer i gang.

Fig 1. Den færdige plaid

PLAID I BUMBO GRACE NO BD2021-1

Str. i cm. 142 x 180 cm

Forbrug fv 1 (Hvid), ngl.: 8

Forbrug fv 2 (Lysegrå), ngl.: 4

Forbrug fv 3 (Mellemgrå), ngl.: 4

Forbrug fv 4 (Sort), ngl.: 10

Forbrug fv 5 (Multi), ngl.:  4

Pinde: Strømpepinde nr. 5 og lang rundpind nr. 5 til kant.

Kvalitet: BUMBO Grace

Strikkefasthed: 1 dominofirkant måler 9½ x 9½ cm

Konstruktion af plaiden.
Se Fig 2. 
Der begyndes i midten af plaiden, hvor de midterste fir-
kanter strikkes fra den lysegrå midterfirkant og udad mod 

hver side. Firkanterne i midten af plaiden danner et kryds 
og strikkes udelukkende lige op i retstrik. Se de røde pile. 
Resten af firkanterne på hver side af midterrækkerne og 
ud mod hjørnerne strikkes i dominostrik og ret. Se de turkis 
pile. Der strikkes en ¼ plaid ad gangen.
Kanten strikkes på til sidst i retstrik.

Fig 2. Konstruktion



Side 3

Fig 3. Kom i gang.

OPSKRIFT
1. fjerdedel af plaiden
Begynd med firkant 1 i midten, slå 18 m op med lysegrå 
og strik 17 retriller = 34 p i r. Skift til hvid og strik 17 retriller 
til firkant 2. Skift til koksgrå og strik 17 retriller til firkant 
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Her er vist et udsnit af midterfeltet, hvor arbejdet starter. 
Der begyndes med den øverste højre fjerdedel af plaiden, 
som strikkes færdig ud til plaidens kant. Så strikkes den 2., 
3. og til sidst 4. fjerdedel af plaiden.

Tip: Endehæftning. Efter hver firkant brydes garnet. 
Ved begyndelsen på den næste firkant, strikkehæftes 
garnenden på den foregående firkant sammen med 
garnenden på den nye firkant: 

Begynd med at strikke den første m r med den nye 
farve ved at lægge de to garnender parallelt bag 
arbejdspinden. 

Når den næste m skal strikkes op, stikkes højre pind ind 
gennem den næste maske/kantmaske, før pinden under 
garnenderne på bagsiden og hent arbejdstråden på 
pegefingeren. Derefter føres arbejdstråden tilbage under 
garnenderne og gennem masken/kantmasken. Ved opstrik 
i næste m stikkes pinden blot gennem masken/kantmasken 
og arbejdstråden hentes som normalt. 

Fortsæt på denne måde med at væve over og under 
garnenderne for hver m langs de næste 8 m, så 
garenderne hæftes. Derefter lades de blot hænge. Klip 
undervejs de mange garnender på bagsiden af, men det 
er en god idé at vente med at klippe, til den enkelte firkant 
er færdig.

3. Skift til mellemgrå og strik 17 retriller til firkant 4. Sæt 
maskerne på en maskeholder. Det er nemmere at strikke 
flere firkanter på undervejs, når du har brug for dem, end 
at strikke hele rækken af firkanter ud mod plaidens kant. 
Hermed undgår du at sidde med en lang 'bændel' af 
enkelte firkanter.

Firkant 5: Nu strikkes 18 m op med hvid langs den højre 
side af firkant 1. Strik 17 retriller. Skift til koksgrå og strik 17 
retriller til firkant 6. Skift til mellemgrå og strik 17 retriller 
til firkant 7. Sæt maskerne på en maskeholder. Ligesom 
efter den 4. firkant opad strikkes der også hér firkanter på 
efterhånden, som arbejdet skrider frem ud mod kanten af 
plaiden.

Så kommer den første dominofirkant - nr. 8: 
Dominofirkanter strikkes frem og tilbage over 2 sider ad 
gangen, og samtidig tages ind i midten, indtil der ikke er 
flere masker tilbage. 

Begynd med at strikke 17 m op med koksgrå langs kanten 
af firkant nr. 5. fra højre mod venstre, strik 1 m op i hjørnet 
på firkant nr. 1 og fortsæt med at strikke 17 m op langs 
højre side af firkant nr. 2 = 35 m. Strik 1 p r tilbage over de 
35 m. 

På næste retsidepind strikkes 16 m, tag de næste 2 m r sm 
løs af, strik næste m r og træk de 2 løst aftagne m over = 2 
m ind i midten, strik de sidste 16 m. Strik 1 p r tilbage. 

På næste retsidepind strikkes 15 r, tag 2 m ind i midten 
som før og strik 15 r. Strik 1 p ret tilbage. Fortsæt på denne 
måde med at tage 2 m ind i midten af hver retsidepind. 
På vrangsiden strikkes r over alle m. Når der er 1 m tilbage, 
brydes garnet og trækkes gennem den sidste m. 

Næste dominofirkant er nr. 9: Med mellemgrå strikkes 17 
m op langs kanten af firkant nr. 8, strik 1 m op i hjørnet på 
firkant nr. 2 og 17 m op langs højre side af firkant nr. 3 = 35 
m. Strik dominofirkanten på samme måde som nr. 8.

Derefter dominofirkant nr. 10: Med mellemgrå strikkes 17 
m op langs kanten af firkant nr. 6, strik 1 m op i hjørnet på 
firkant nr. 5 og 17 m op langs højre kant på dominofirkant. 
nr. 8 = 35 m. Dominofirkanten strikkes på samme måde 
som de foregående.

Dominofirkant nr. 11: Med hvidt strikkes 17 m op langs 
kanten af dominofirkant nr. 10, strik 1 m op i hjørnet 
på dominofirkant nr. 8 og 17 m op langs højre kant på 
dominofirkant nr. 9 = 35 m. Strik dominofirkanten færdig. 

Strik nu midterstriberne på maskeholderne længere: I 
forlængelse af firkant nr. 4 og i forlængelse af firkant nr. 



7 strikkes videre med 1 hvid firkant og måske 1 i multifarvet 
og 1 i lysegrå. I højre side er plaidens bredde nu nået, og 
maskerne sættes igen på maskeholderen. Opad mangler 
der stadig en hvid og en koksgrå firkant til den fulde 
længde. Hvis du vælger at strikke dem senere, sættes 
maskerne blot på en maskeholder nu. 

Nu fortsættes med dominofirkanter: Fortsæt efter samme 
princip som beskrevet ovenfor og med farvefordeling som 
vist på illustrationen. Der arbejdes i øjeblikket udelukkende 
på den højre øverste fjerdedel af plaiden. Når de to 
strimler af firkanter, der udgår fra i midten, kommer ud til 
siderne, sættes de 18 m på maskeholdere. 

Dominofirkanterne strikkes i samme rækkefølge som de 
første, så feltet hele tiden udfyldes indefra og opad mod 
højre. Det er vigtigt, at de hele tiden vendes i samme 
retning, så midterindtagningerne danner en diagonal linje 
mod højre/opad. Se de turkis piles retning.

2. fjerdedel af plaiden
Når du er færdig med den første fjerdedel af plaiden, 
drejes arb 90 grader i urets retning. Den næste fjerdedel 
af plaiden begyndes med at strikke videre på de 
retstrikkede firkanter inde fra midten ved den lysegrå 
begyndelsesfirkant = nr. 1. Se de røde pile på Fig 2. 

Strik rækken af firkanter udad mod plaidens kant, og 
samtidig udfyldes mellemrummet efterhånden med 
dominofirkanter – se de turkis pile på Fig 2.

3. fjerdedel af plaiden
Drej arb 90 grader og strik på samme måde som den 2. 
fjerdedel.

4. og sidste fjerdedel af plaiden.
Drej arb 90 grader og strik som 2. og 3. fjerdedel. Dog 
strikkes udelukkende dominofirkanter mellem de allerede 
eksisterende rækker af firkanter.

Kant
Strikkes udelukkende med koksgrå. Med rundpind nr. 
5 begyndes i den højre side af den ene korte ende på 
plaiden. Strik 1 m op for hver dominofirkant langs kanten = 
18 m pr. stk. x 13 = i alt 234 m. 

Strik frem og tilbage i r. Når der er strikket 17 retriller, lukkes 
m af i r. Brug evt. en pind nr. 5½ til at lukke af med, så 
kanten ikke bliver for stram. Strik en kant på samme måde 
langs den anden ende på plaiden. Nu begyndes i højre 
side på den ene langside. 

Strik 1 m op i hver retrille i kanten = 18 m, derefter 1 m op 
for hver dominofirkant langs siden = 18 m pr. stk. x 17 = 306 
m og slut med 18 m op langs den anden kant = i alt 342 m. 
Strik 17 retriller og luk m af som på de øvrige kanter. Strik 
kanten langs den anden langside på samme måde. 


