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Strikket lilla klut, oppskrift nr. 6 
Bilde	  1	  
Denne kluten er også enkel og består kun av rette masker og kast, det er igjen dette som 
lager mønsteret. MEN denne kluten er strikket fra hjørne til hjørne, noe som kanskje er litt 
uvant for noen av dere. Derfor er det også litt trinnbilder til denne kluten. 
Det er heller ingen forkortelser i denne oppskriften. Målet med oppskriftene er jo at de skal 
være enkle nok at er du en nybegynner, skal du kunne delta her. Ikke alle er like drevne 
strikkere og mange har også sagt at de ikke kan lese mønster fra før, derfor håper jeg at 
med mange bilder og ingen forkortelser kommer du i mål. 
Bilde	  2	  
Legg opp 4 masker og strikk 2 pinner rett. Kantmasken tas løs av som om den skulle 
strikkes rett. Kantmsaken på slutten av pinnen, strikkes rett. 
På neste pinne begynner du å øke slik: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 
Bilde	  3	  
og til slutt de 2 siste maskene rett. Neste pinne strikkes alle maskene rett også kastet og de 
har 5 masker på pinnen. 
Bilde	  4	  
Neste pinne som er fra retten, skal du øke på nytt. Kantmaske, 1 rett (= 2 masker på 
pinnen), ta et kast, strikk neste maske rett, ta et nytt kast og strikk de to siste maskene rett. 
Da har du økt 2 masker på denne pinnen = 7 masker på pinnen. Strikk alle masker  og 
kastene rett på pinnen tilbake., 
Bilde	  5	  
Neste pinne som igjen er fra retten, skal du øke på nytt. Kantmaske, 1 rett (= 2 masker på 
pinnen), ta et kast, strikk 3 masker rett, ta et nytt kast og strikk de to siste maskene rett. Da 
har du økt 2 masker på denne pinnen = 9 masker på pinnen. Strikk alle masker  og kastene 
rett på pinnen tilbake. 
Bilde	  6	  
Slik fortsetter du å øke på alle pinner på retten, så for hver rett pinne blir det 2 masker mer 
på pinnen. For å holde orden på hvilken pinne som er rettpinnen, er det lurt å sette en 
maskemarkør i starten av pinnen. 
Bilde	  7	  
La den følge med oppover arbeidet (les flytt markøren når du ikke ser den lenger). Når den 
ene siden måler 30 cm (eller ønsket lengde), skal du begynne å felle i stedenfor å øke. 
Bilde	  8	  
Fell slik: Ta av kantmasken, strikk 1 maske r, ta 1 kast på pinnen. 
Bilde	  9	  
Strikk 2  masker vridd rett sammen, du har nå felt 1 maske. Strikk frem til det er  
Bilde	  10	  
4 masker igjen på pinnen, strikk 2 masker rett sammen, ta 1 kast, strikk de to siste maskene 
på pinnen. Denne pinnen blir midten av kluten. Du har felt to masker, samtidig som du har 
økt 2 masker = de 2 kastene. Så på antall masker på denne pinnen og forrige pinne er  likt. 
Strikk neste pinne alle masker rett som før. 
På neste pinne fra retten, begynner fellingen som gjør at kluten blir mindre og mindre, og 
ender opp med bare 4 masker. 
Bilde	  11	  
Fell slik: Ta av kantmasken, strikk 2 masker vridd rett sammen, 
Bilde	  12	  
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Ta 1 kast på pinnen og strikk de 2 neste maskene vridd rett sammen, nå har du felt 1 
maske, ut av de 5 første maskene. 
Bilde	  13	  
Strikk rett til det gjentsår 5 masker på pinnen, 
Bilde	  14	  
Strikk de 2 neste maskene rett sammen 
Bilde	  15	  
Ta 1 kast på pinnen og strikk 2 nye masker rett sammen, nå har du bare kantmasken igjen 
på pinnen. Strikk kantmaksen rett. 
Bilde	  16	  
Nå har du strikket den første «felle pinnen», og du har felt 2 masker på pinnen. (la deg ikke 
lure av at du har strikket 2 masker sammen 4 ganger på pinnen, du har også laget 2 kast på 
denne pinne, så du har økt 2 masker og felt 4 masker, dermed er det bare 2 masker mindre 
på pinnen  ). Strikk alle masker rett tilbake igjen. På neste pinne fra retten, gjentar du 
fellingen fra denne rettpinnen. Når du har 9 masker igjen på pinnen, 
Bilde	  17	  
avslutter du slik: 1 kantmaske, 1 kast, strikk de neste 3 maskene vridd rett sammen, 1 kast, 
2 masker rett sammen, strrikk kantmasken = 7 m på pinnen. 
Bilde	  18	  
Strikk alle masker rett tilbake. 
Bilde	  19	  
På neste pinner strikker du: 1 kantmaske, 2 masker vridd rett sammen, 1 kast, 3 masker rett 
sammen, 1 kantmaske 
Bilde	  20	  
= 5 masker på pinnen. Strikk alle masker rett tilbake. 
Bilde	  21	  
Siste pinne på kluten: 1 kantmaske, 1 rett, strikk 2 maskerr rett sammen, 1 kantmaske og du 
er tilbake til samme antall masker som du startet kluten med 4 masker  ;) , snu og fell av 
disse 4 maskene. 
Jippi, du har en ferdig klut !!! 
Bilde	  22	  

Strikket klut lilla, nr. 6 

Kluten er strikket fra hjørne til hjørne 

Design, modeller og oppskrift: Tove FevangÓ www.tovefevang.no 
Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no 
Størrelse: ca. 30 x 30 cm 
Materialer: 
Fiol, Solberg Spinderi (100% mercerisert bomull), 
LIlla frg 4436, 100 g (= 2 nøster) 
Pinner: Nr. 3 
Strikkefasthet: 31 masker rettstrikk/rillestrikk med pinner nr. 3 = 10 cm 
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Kantmaske: 
Første maske på pinnen, tas hele tiden løs av som om den skulle strikkes rett, med garnet 
bak masken. 
Siste maske på pinnen, strikkes rett. 
Masker: Rett og kast 
Mønsterrapporten består av 1 maske 

 
Fremgangsmåte: 
Legg 4 masker på pinner nr. 3, 
1. pinne (retten): 1 kantmaske (se forklaring over), 2 rett, avslutt med 1 kantmaske (se 
forklaring over), snu. 
2. pinne (vrangen): 1 kantmaske, 2 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 4 masker. 
3. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, 1 kast, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 5 masker. 
4. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, 1 rett, avslutt med 1 
kantmaske, snu = 5 masker. 
5. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 7 
masker. 
6. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, 1 rett, strikk kastet som en 
rett maske, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 7 masker. 
7. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, 1 kast, 3 rett, 1 kast, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 9 
masker. 
8. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, 3 rett, strikk kastet som en 
rett maske, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 9 masker. 
9. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, 1 kast, 5 rett, 1 kast, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 
11 masker. 
10. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, 5 rett, strikk kastet som en 
rett maske, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 11 masker. 
11. pinne: Gjenta 9. pinne, men du vil ha 7 rette masker mellom kastene. 
12. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, 7 rett, strikk kastet som en 
rett maske, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 11 m. 
13. pinne: Gjenta 11. pinne, men du vil ha 9 rette masker mellom kastene. 
14. pinne og alle partall pinner: Gjenta 12. pinne, men du vil hele tiden ha 2 masker mer en 
forrige partall pinne. 
15. og hver oddetall pinne: Gjenta 13. pinne, men du vil hele tiden ha 2 masker mer en 
forrige oddetall pinne. 
Gjenta de to siste pinner (14. og 15. pinne) frem til midten av kluten som enten er når du har 
135 m på pinnen eller 1 side måler 30 cm (eller ønsket lengde) 
PÅ midten 135 masker før fellingen starter. 
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Midten av kluten, retten neste pinne: 1 kantmaske, 1 rett, 1 kast, strikk 2 masker vridd rett 
sammen, fortsett med alle masker rett til det gjenstår 4 masker på pinnen, strikk 2 rett 
sammen, 1 kast, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 135 masker. 
Midten av kluten, vrangen neste pinne: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett 
maske, alle masker rett frem til kastet, strikk kastet som en rett maske, 1 rett, avslutt med 1 
kantmaske, snu = 135 masker. 
1. felle pinne etter midten 
Neste pinne Retten: 1 kantmaske, strikk 2 masker vridd rett sammen, 1 kast, strikk 2 
masker vridd rett sammen, fortsett med alle masker rett til det gjenstår 5 masker på pinnen, 
strikk 2 rett sammen, 1 kast, strikk 2 rett sammen, avslutt med 1 kantmaske, snu = 133 
masker. 
Neste pinne vrangen: 1 kantmaske, 1 rett, strikk kastet som en rett maske, alle masker rett 
frem til kastet, strikk kastet som en rett maske, 1 rett, avslutt med 1 kantmaske, snu = 133 
masker. 
Fortsett slik med felling på hver oddetalls pinne på retten og på vrangen strikkes som før 
alle masker og kastene rett. 

Avslutning på kluten: 
Når du felt så langt at du har 3 masker igjen mellom kastene og 9 masker totalt på pinnen 
feller du slik på neste pinne. 
Neste pinne (retten): 1 kantmaske, strikk 2 masker vridd rett sammen, 1 kast, 3 vridd rett 
sammen, 1 kast, strikk 2 rett sammen, avslutt med 1 kantmaske, snu = 7 masker. 
Neste pinne (vrangen): strikkes som før alle masker og kastene rett. 
Neste pinne (retten): 1 kantmaske, 2 masker vridd rett sammen, 1 kast, 3 masker rett 
sammen, 1 kantmaskem, snu = 5 masker. 
Neste pinne (vrangen): strikkes som før alle masker og kastene rett. 
Siste pinne på kluten: 1 kantmaske, 1 rett, strikk 2 masker rett sammen, 1 kantmaske og 
du er tilbake til samme antall masker som du startet kluten med 4 masker, snu og fell av 
disse 4 maskene. 
Klipp av tråden. 
Montering: Fest alle løse tråder. 
Bilde	  23	  

Tips og triks! 
Bilde	  24	  
Bruk butt canavasnål til å feste trådene med. Stikk nålen rett bortover 7-8 maskeløkker av 
fellekanten og trekk igjennom nålen. Deretter gjør tilsvarende tilbake, slik blir tråden både 
usynlig og sitter godt i arbeidet. 
Bilde	  25	  
For- og bakside av kluten. 
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Lykke til med klutestrikkingen, har du problemer underveis så legg igjen en kommentar her 
på bloggen og jeg vil hjelpe deg så godt jeg kan! Målet for disse klutene som kommer i løpet 
av sommeren er at «alle skal være med til toppen»! 

Legg gjerne ut bilde av kluten din ferdig eller uferdig på Facebooksiden min tovefevang.no, 
der blir det opprettet noen «tråder» under hver av de forskjellige klutene til å legge ut bilder. 
Selvom vi strikker etter samme oppskrift vil det sikkert bli mange flotte utgaver i både farger 
og ulikt garn. Dette vil være til stor inspirasjon for oss alle  
Hilsen Tove 
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Link gjerne til bloggen, men det er ikke lov å legge oppskriftene ut på egne nettsider eller 
FB-grupper. Oppskriftene skal ikke brukes i salgsøyemed uten skriftlig tillatelse. 
”Sharing pattern is not allowed” 
Utskriftvennlig versjon uten bilder 

www.geirarnesen.no 
Bilde	  25	  


