


Bumbo Daylight 
Farve: 4 nøgler 
Pinde: nr. 4½ 
Teknik: Vendestrik i retstrik. 
 
Tørklæde: Slå 315 m op og følg diagrammet. Hver trekant består af 15 masker i 
retstrik. 
Strik vendestrik som vist i diagrammet. Strik de første 15 m på pinden og lad de 
resterende 300 m vente. 1. trekant: Strik frem og tilbage over maskerne i retstrik, 
idet der vendes 1 m længere inde for hver gang. 1. række trekanter: Strik således: 
Strik 15 m, vend, strik 14 m, vend før den sidste m, strik 13 m, osv. Lad hele tiden  
1 m mere stå i hver side, til der er 1 m tilbage. 2. trekant: * Strik fra toppen af 
trekanten de 7 m ned langs den ene side, strik de næste 15 m på pinden og vend. 
Lad de resterende 285 m på pinden hvile. Strik 14 m og vend. De 15 m på den anden 
pind venter så længe. Strik 13 m og vend. Fortsæt med at vende 1 m før sidste 
vending, til der er 1 m tilbage. Gentag på denne måde fra *, til der er strikket 
trekanter over alle maskerne. 2. række trekanter: Strik 22 m og vend. Strik 15 m 
tilbage og lad de resterende 7 m hvile. Vend og strik 14 m. Strik en trekant som 
beskrevet ovenfor. Strik 7 m op langs kanten af trekanten og strik de næste 15 m 
mellem trekanterne på 1. række. Strik endnu en trekant. Fortsæt på denne måde 
med at strikke trekanter i vendepinde, til der er en række trekanter mellem den første 
rækkes trekanter. 3. og de følgende rækker trekanter: Strik trekanter som beskrevet 
for 1. og 2. række. Fortsæt, til der er 1 trekant tilbage og luk alle m løst af. 
Hækl en række luftmaskekæder, som fæstes med en fastmaske mellem trekanterne 
langs kanten af tørklædet. 
 
 
 
 1. trekant 2. trekant 

 
Den røde streg angiver strikkeretningen. 
 

 


