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Wing It nr. 2
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Denne opskrift er gratis, så du må kopiere og dele den alt
det du ønsker.

Wing It betyder i noget i stil med at improvisere –
leg dig frem efterhånden med garn, farver og typer,
med hulrækker, kvaste og hvad du får lyst til 😊
Garn og pinde: Alt garn kan bruges, bare det
strikkes på pinde, som passer til.
Her har jeg brugt en stor rest Dolce Cashmere til
siderne og en rest håndfarvet til de gule firkanter og
strikket på en rundpind 3.

Størrelser og funktioner:
Mindste udgave, strikket så den kan nå en enkelt gang rundt om halsen og med snipper lange nok
til at binde en knude.
God til både pynte-tørklæde og til lige at få lukket, hvor det trækker ind ved frakkens krave.
Mellemste udgave, strikket så den kan gå 2 gange om halsen og snipperne kan bindes i knude.
Kan også holde nakken godt varm og bruges i stedet for et halstørklæde.
Til at varme nakke, øverste del af ryggen og skuldrene, ved at man placerer det der og trække
snipperne under armene og binde dem på ryggen.
Største udgave er et såkaldt binde-sjal, ofte brugt førhen af arbejdende kvinder i Danmark.
Det lægges over ryg og skuldre, krydses foran på brystet og føres om på ryggen, hvor snipperne
bindes over lænden. Et sjal, som bliver på plads, uden sjals-nåle eller store knuder, som er i vejen.
Bemærk:
Jeg har strikket i mellemstørrelsen og med indsatte firkanter, som hver er 11 masker brede og 11
riller (22 pinde) høje.
Du kan sagtens variere med større eller mindre firkanter, som du lyster, bare du overholder, at du
skal slå samme antal masker op, som du har strikket riller
- Strikkeopslag: forklaring, incl video her: http://www.paapinden.dk/strik/strikkeopslag
- Udtagning: strik ret og drejet ret i samme maske
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Venstre halvdel:
Startes midt for, helt oppe ved halsen.
Slå 3 masker op med strikke-opslag,
vend og strik ret tilbage.
*Pind 1 (retsiden): Ret til sidste maske,
udtagning.
Pind 2 (bagsiden): Udtagning, ret pinden
ud
Skift mellem disse 2 pinde, 22 gange i
alt, du har nu 11 riller.
Slå nu 11 masker op med strikkeopslag*
Gentag, indtil du med de sidste 11
strikkede riller har den længde du ønsker og luk løst af.

Firkanterne i midten:
Du starter igen i samme ende, som da du strikkede første halvdel.
1)
Start med at samle 11 lænker op i den kant, hvor du først slog 11 nye masker op – din strikkepind
skal pege ind mod starten, som venstre pind på fotoet gør.
Saml kun op under en enkelt tråd.
Saml yderligere en lænke op fra den anden side af firkanten.
2)
Strik 10 masker op på den side som er markeret med 2 på billedet og strik så 2 lænker fra venstre
pind drejet ret sammen = 11 masker i alt, Vend og strik tilbage.
Pinde på retsiden: 10 ret, strik en maske og en lænke drejet ret sammen.
Pinde på vrangsiden: 11 ret.
Fortsæt til alle lænker er strikket med ind og du har 11 riller (22 pinde).
3)
Saml igen lænker op som under 1), altså 11 på opslånings-kanten markeret med et 4-tal og en i
kanten mærket med et 3-tal.
Strik ret hen over de 11 masker strik 10 masker op i kanten mærket med et 4-tal og strik 2 lænker
drejet ret sammen. Vend og strik 11 masker, vend.
Bemærk: de 11 masker fra hver afsluttet firkant hviler på pinden, til du skal strikke højre halvdel
Igen:
Pinde på retsiden: 10 ret, strik en maske og en lænke drejet ret sammen.
Pinde på vrangsiden: 11 ret.
Fortsæt til alle lænker er strikket med ind og du har 11 riller (22 pinde).
Gentag punkt 3, på sidste firkants sidste pind lukker du løst af.

Højre halvdel:
Start med at samle 11 lænker op på den side af firkanten som
er markeret med et 5-tal.
Slå 3 masker op, vend og strik dem ret.
Retside-pinde: udtagning, ret til sidste maske, strik denne og en
lænke drejet ret sammen.
Vrangside-pinde: ret til sidste maske, udtagning.
Gentag disse 2 pinde, til alle lænker er strikket med ind.
Næste retsidepind: udtagning, strik hen over alle masker samt
de 10 første af de hvilende masker, slip sidste maske ustrikket
over på højre pind.
Saml nu med venstre pind 11 lænker op på siden, som er
markeret med et 6-tal + den ustrikkede maske fra før. Denne
og en lænke strikkes drejet ret sammen. Vend, ret til sidst maske, udtagning.
Fortsæt som ovenfor beskrevet, til lænkerne på sidste firkant er strikket med ind.
Luk løst af og hæft ender

