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Strikket kongeblå klut, oppskrift nr. 2 
	  
Denne kluten er også enkel og består kun av rette masker, men noen av maskene tas løs av med 
enten garnet bak eller foran masken, det er dette som lager mønsteret. Det blir det ingen 
forkortelser i oppskriften heller. Målet med alle oppskriftene er at de skal være enkle nok til at en 
nybegynner også skal kunne delta. Mange har sagt at de ikke er drevne strikkere og mange har 
også sagt at de ikke kan lese mønster fra før. 
Jeg tenker at sommeren er til for å lære nye ting og da er kluter en flott start. Dette blir 
«prøvelappene» som også kan brukes til noe nyttig! Jeg strikker ofte en klut når jeg prøver ut nye 
teknikker eller nye ideer og også garn for den saks skyld. Da er det godt at det er en viss 
størrelse på «prøvelappen» og ikke bare de 15 x 15 cm som man tenker at må til for å måle 
strikkefasthet, på 10 x 10 cm. 
Nedenfor oppskriften finner du flere bilder med tips og triks! 

Strikket kongeblå klut, strikket klut nr. 2 

Design, modeller og oppskrift: Tove Fevang © 
Foto: Geir Arnesen 
Størrelse: ca. 30 x 30 cm 
Materialer: 
Fiol, Solberg Spinderi (100% mercerisert bomull), kongeblå frg 6067, 100 g (= 2 nøster) 
Pinner: Nr. 3 
Strikkefasthet: 35 masker mønster med pinner nr 3 = 10 cm 
Kantmaske: 
Første maske på pinnen, tas hele tiden løs av som om den skulle strikkes vrang, med garnet bak 
masken. 
Siste maske på pinnen, strikkes vridd rett 
Mønsterrapporten består av 2 masker 
Fremgangsmåte: 
Legg opp 105 masker, 
1. pinne (retten): 1 kantmaske (se forklaring over), strikk 103 masker rett, 1 kantmaske (se 
forklaring over), snu. 
2. pinne (vrangen): 1 kantmaske strikk 103 masker rett, 1 kantmaske, snu. 
3. pinne: 1 kantmaske, 1 maske rett, * ta 1 maske løs av som om den skulle strikkes vrangt med 
garnet bak masken, 1 maske rett *, gjenta fra *–* 1 kantmaske, snu. 
4. pinne: 1 kantmaske, 1 maske rett, * ta 1 maske løs av som om den skulle strikkes vrangt med 
garnet foran masken, 1 maske rett *, gjenta fra *–* 1 kantmaske, snu. 
5. pinne: Gjenta 1. pinne 
6. pinne: Gjenta 2. pinne 
7. pinne: 1 kantmaske, 2 masker rett, * ta 1 maske løs av som om den skulle strikkes vrangt 
med garnet bak masken, 1 maske rett *, gjenta fra *–* til det gjenstår 2 masker, strikk 1 maske 
rett, 1 kantmaske, snu. 
8. pinne: 1 kantmaske, 2 masker rett, * ta 1 maske løs av som om den skulle strikkes vrangt 
med garnet foran masken, 1 maske rett *, gjenta fra *–* til det gjenstår 2 masker, strikk 1 maske 
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rett, 1 kantmaske, snu. 
Gjenta 1. – 8. pinne gjennom hele arbeidet til kluten måler 30 cm eller er kvadratisk. 
Avslutt med etter 1. eller 5. pinne i mønsteret. Fell av alle maskene fra vrangen og ganske 
stramt. Hvis det ikke felles av stramt vil kanten ”bølge” eller bli for vid. I og med at mønsteret 
trekker seg inn i bredden. 
Fest alle løse tråder. 
For å få en jevn å pen kant, strikkes kantmasken slik: På starten av pinnen tas første maske løst 
av som om den skulle strikkes vrang, når du kommer til siste masken på pinnen strikkes denne 
vridd rett. 

Mønsteret på retten, ta 1 maske løs av, med garnet bak masken. 
Neste maske strikkes rett. Det veksles mellom disse to maskene i mønsteret på retten. 
Mønsteret på vrangen, ta 1 maske løs av, med garnet foran masken.Neste maske strikkes rett. 
Det veksles mellom disse to maskene i mønsteret på retten. 
Neste maske strikkes rett. Det veksles mellom disse to maskene i mønsteret på vrangen. 
Bruk butt canavasnål til å feste trådene med. Stikk nålen under 8-10 maskeløkker på skrå 
oppover og trekk igjennom nålen. Deretter gjør tilsvarende tilbake nedover, slik blir tråden både 
usynlig og sitter godt i arbeidet. 
For- og baksiden av kluten. 

Hvis du er usikker på hvordan du skal felle av, så finner du trinn bilder av det til Turkis klut nr.1, 
under et av de andre innleggene til klutestrikkingen. 

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 komme være med til toppen»! 

Legg gjerne ut bilde av kluten din ferdig eller uferdig på Facebooksiden mintovefevang.no, der 
blir det opprettet noen «tråder» til å legge ut bilder av de forskjellige klutene. Selvom vi strikker 
etter samme oppskrift vil det sikkert bli mange flotte utgave i både farger og ulikt garn. Dette vil 
være til stor inspirasjon for oss alle  
Hilsen Tove 
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