Klut og håndkle liten flette.
Copyright og design: CHO/ChrisHO design Mail: chris@chris-ho.com

Ca. mål håndkle: 34 x 43 cm
Ca. mål klut: 22 x 25 cm
Pinner nr. 3,5
Garn: Her er det brukt Bomull Sport fra Gjestal, men man kan fint bruke det man måtte ha
liggende av bomullsgarn som måtte passe. Fargenr. 335 er brukt på disse.
Strikefasthet ca. 23/24 på 10 cm.
Forklaringer:
Når jeg lager produkter som kluter og håndkler, så syns jeg det er fint at de er mest mulig like
på begge sider for å slippe å «irritere» meg over at vrangen henger ut, derfor får dette settet
ingen typisk «bakside» :)
Både klut og håndkle har en rillekant som innramming ved at de 8 første og også de 8 siste
omg. strikkes rett fram og tilbake = 4 riller.
Langs kanten strikkes hele tiden de 4 først og 4 siste m. på pinnene r.
Resten av mønsteret strikkes slik:

1. og 2. pinne strikkes vekselsvis 2 r. og 2 vr. mellom de 4 kantmaskene først og sist på
p.
3. og 4. pinne strikkes alle vr. nettopp vr., mens de r. vris som en liten flette slik: ta
pinnen enten på baksiden av arb. og strikk først den andre rettmasken fra baksiden
før den første rettmasken (av de to) strikkes på vanlig måte før de strikkede maskene
slippes av pinnen for deretter å igjen strikke de to vr. Den andre måten å strikke disse
vridningene på, er å sette første m. på en liten hjelpepinne foran arb., for så å strikke
m. nr. 2 før maske 1 settes tilbake og så strikkes. Ved å gjøre dette på 2 pinner, vil man
unngå å få en typisk vrangside.
5. og 6, pinne strikkes som 1. og 2.
Disse pinnene gjentas til arb. oppnår ønskes mål, men husk å ta høyde for rillekanten som
avslutning – altså start med riller når det gjenstår ca. 2 cm av ønsket mål.
Ønskes det å lage andre størrelser en oppgitt her, så vil 4 m. gi ca. 1,5 cm økt bredde (4 m. er
lik en mønsterrapport).
For kluten på bildet legges det opp 54 m og for håndkleet 90 m. for deretter å strikke etter de
oppgitte forkaringer over her. Se målene lenger oppe her.
Fell jevnt av og i stedet for å klippe av med en gang etter avfelling, settes siste m. over på ei
heklenål i passende str. for å hekle opphengshempe. Hekle ca. 12 lm., hekle den så fast der
man startet løkken, snu, og hekle 12 fm. i de 12 lm., klipp og fest tråden.
Håper dere får masse glede av kluter og håndklær til både kjøkken og bad – og er det noe
dere lurer på ev. trenger hjelp med – så send meg ei melding!
Lykke til!

