
Opskrift 3833          Harlekin tørklæde 

 
Tørklædet strikkes i gobelinstrik, det vil sige der strikke med 1 nøgle for hver farve og 
garnet snoes på bagsiden ved hvert farveskift. Dette tørklæde strikkes hele tiden med 

7 nøgler når der stikkes mønster. 
De nøgler der bruges inde i tørklædet til at lave mønster med (fv 2,3,4,5 og 6) deles 
til 3 nøgler, til kanten bruges 2 nøgler, så de skal ikke deles. 

  
Slå 81 masker op med fv1, strik 17 pinde ret. 

Nu strikkes gobelinstrik. 
(8 masker i hver side strikkes i retstrikning, imellem disse masker strikkes 

glatstrikning)  
1.p: (retsiden) 8 ret fv1, 16 ret fv2, 1 ret fv3, 31 ret fv2, 1 ret fv3, 16 ret fv2, 8 ret 

fv1 
2.p: 8 ret fv1, Husk at sno garnet på vrangsiden ved alle farveskift, 16 vr fv2, 1 vr fv3, 

31 vr fv2, 1 vr fv3, 16 vr fv2, 8 ret fv1 
3.p: 8 ret fv1, 15 ret fv2, 3 ret fv3, 29 ret fv2, 3 ret fv3, 15 ret fv2, 8 ret fv1 

4.p: 8 ret fv1, 15 vr fv2, 3 vr fv3, 29 vr fv2, 3 vr fv3, 15 vr fv2, 8 ret fv1 
5 og 6 p: som3. og 4.p 

7.p: 8 ret fv1, 14 ret fv2, 5 ret fv3, 27 ret fv2, 5 ret fv3, 14 ret fv2, 8 ret fv1 
8.p: 8 ret fv1, 14 vr fv2, 5 vr fv3, 27 vr fv2, 5 vr fv3, 14 vr fv2, 8 ret fv1 

9. og 10 p: som 7. og 8 p 
11.p: 8 ret fv1, 13 ret fv2, 7 ret fv3, 25 ret fv2, 7 ret fv3, 13 ret fv2, 8 ret fv1 

12.p: 8 ret fv1, 13 vr fv2, 7 vr fv3, 25 vr fv2, 7 vr fv3, 13 vr fv2, 8 ret fv1 
13. og 14 p: som 11. og 12 p     
  

Fortsæt på samme måde så der bliver færre masker i fv2 og flere i fv3, indtil der er 
henholdsvis 2, 3 og 2 masker i felterne med fv2  

59.p: 8 ret fv1, 1 ret fv2, 31 ret fv3, 1 ret fv2, 31 ret fv3, 1 ret fv2, 8 ret fv1 
60.p: 8 ret fv1, 1 vr fv2, 31 vr fv3, 1 vr fv2, 31 vr fv3, 1 vr fv2, 8 ret fv1  

 
Nu skiftes fv2 ud med fv4 

61.p: 8 ret fv1, 1 ret fv4, 31 ret fv3, 1 ret fv4, 31 ret fv3, 1 ret fv4, 8 ret fv1 
62.p: 8 ret fv1, 1 vr fv4, 31 vr fv3, 1 vr fv4, 31 vr fv3, 1 vr fv4, 8 ret fv1 

63.p: 8 ret fv1, 2 ret fv4, 29 ret fv3, 3 ret fv4, 29 ret fv3, 2 ret fv4, 8 ret fv1 

Størrelse: 32 x 180 cm. 
Garn: 

 

Tibet (24% Yak, 55% Merino, 21% Polyamid,  

25 g = 190 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  2 nøgler fv1 kant, sort fv. 06 

1 nøgle af hver til mønster: fv2, orange fv. 22 
                                         fv3, petrol fv. 13 

                                         fv4, natur fv. 01 
                                         fv5, egernfarvet fv. 17 

                                         fv6, aqua fv. 31  
Pinde Pind 3,5 

Strikkefasthed 25 m = 10 cm 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde 



64.p: 8 ret fv1, 2 vr fv4, 29 vr fv3, 3 vr fv4, 29 vr fv3, 2 vr fv4, 8 ret fv1 

65 og 66 p: som3. og 4.p 
67.p: 8 ret fv1, 3 ret fv4, 27 ret fv3, 5 ret fv4, 27 ret fv3, 3 ret fv4, 8 ret fv1 

68.p: 8 ret fv1, 3 vr fv4, 27 vr fv3, 5 vr fv4, 27 vr fv3, 3 vr fv4, 8 ret fv1 
69. og 70 p: som 7. og 8 p 

71.p: 8 ret fv1, 4 ret fv4, 25 ret fv3, 7 ret fv4, 25 ret fv3, 4 ret fv4, 8 ret fv1 
72.p: 8 ret fv1, 4 vr fv4, 25 vr fv3, 7 vr fv4, 25 vr fv3, 4 vr fv4, 8 ret fv1 

73. og 74 p: som 11. og 12 p     
  
Fortsæt på samme måde, så der bliver flere masker i fv4 og færre i fv3, indtil der er 

29 masker i felterne med fv4  
120.p: 8 ret fv1, 16 ret fv4, 1 ret fv3, 31 ret fv4, 1 ret fv3, 16 ret fv4, 8 ret fv1 

121.p: 8 ret fv1, 16 vr fv4, 1 vr fv3, 31 vr fv4, 1 vr fv3, 16 vr fv4, 8 ret fv1  
 

Nu skiftes fv3 ud med fv5 
Fortsæt med at skifte farve for hver gang der er strikkes 60 rækker, husk der strikke 

kun 2 ens rækker i begyndelsen og slutningen af de 60 rækker, 
Se farveskift på tegningen 

Slut med 16 pinde i fv1 over alle masker. 
Luk af og hæft enderne 
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