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Størrelse: One, voksen
Garnforbrug: 50 g bomuld (der kan blive 2 stk ud af ét ngl)
Kvalitet: 100% bomuld. 50 g = 170 m
Pinde: 2½. Jeg brugte en 60 cm rundpind. Som hjælpepind en strømpepind 2½
Tilbehør: 2 stk alm bukseelastik eller tyndere, rund á 24 cm.
Vask og brug: Se https://www.sst.dk/da/corona/Mundbind:
Alle materialer kan rekvireres fra www.idebazar.dk som sender i hele landet.
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Der startes ved hagen:
Slå 43 m op med skoleopslag på p. 2½. Vend.
Fremover strikkes lænkekant i hver side. Dvs. at første maske tages ret løs af og sidste maske strikkes vrang.
Fra forsiden: Strik perlestrik, start med 1 ret løs af # 1 ret, 1 vrang# Slut med 1 vrang.
Gentag denne pind (der bliver strikket ret over vrang og vrang over ret). Strik i alt 4 pinde (du slutter i siden hvor
oplagstråden hænger)
Skift til glatstrik (ret på forsiden og vrang på bagsiden) inden for kantmaskerne.
Mundbindet skal nu strikkes bredest på midten.
1 pind, forsiden: 1. maske ret løs af. Strik ret til der mangler 3 masker. Vend arbejdet. Før pinden bagom garnet og
vrang ind i masken. Tag masken af samtidig med at garnet trækkes bagover så masken nu vises med 2 ’ben’
(dette kaldes en tysk vending). Strik vrang til der mangler 3 masker.
Vend, lav tysk vending og strik ret tilbage til der mangler 3 masker før sidste vending. Den dobbelte maske tælles
som én. Vend og fortsæt med disse vendinger til du kan tælle 6 dobbeltmasker i hver side. Strik 3 masker. Vend.
Strik vrang tilbage over alle masker ud til kanten. Dobbeltmasken strikkes som om den var én maske.
Næste pind: 1. maske ret løs af, strik ret til sidste maske, - dobbeltmasken strikkes, som om den var én. Træk
garnet lidt ekstra til, når du har strikket masken, og slut med 1 vrang.
Skift til glatstrik med lænkekant og strik 1 pind vrang og 1 pind ret.
Næste pind, bagsiden: Her startes dobbeltstrik; der skal strikkes en lomme til filter. (Du kan også strikke den til
sidst): 1 ret løs af. Strik 1 ret op i løkken under næste maske. Tag vrangmasken vrang løs af med garnet foran
masken, dvs., før pinden bag om garnet, ind i masken som sættes over på højre pind, samtidig med at garnet
lægges foran masken.
Strik alle masker således til sidste maske, som strikkes vrang. Maskeantallet mellem kantmaskerne er nu dobbelt (
2 x 41 m), og retmasker på pinden strikkes, mens vrangmaskerne tages løst af. (På næste pind bliver disse masker
strikket, mens de andre masker hviler). Vend
Strik således dobbeltstrik til der er strikket 13 p på begge sider. Nu skal lommen lukkes af. Gør således:
Tag en hjælpe-strømpepind 2½ som bagsidens masker skal sættes over på. Strik fra forsiden med den pind, du
hele tiden har brugt. Tag første maske løs af, strik retmasken. Sæt vrangmasken over på hjælpepinden, strik
næste retmaske, sæt næste vrangmaske over på hjælpepinden, osv. Sidste maske vrang.
Luk bagsidens 41 masker af. Nu er arbejdet atter kun med ét lag, 43 m på forsiden. (Hæft den lille bagsidelomme
til hver side ved at strikke den yderste maske af lommen sammen med den yderste maske af forsiden).
Fortsæt i glat til i alt 8 cm fra dobbeltstrik begyndte.
Nu skal der strikkes næsetip!
Strik 19 m, strik 2 ret sammen, strik 1 ret, strik 2 drejet ret sammen. Strik 13 ret, til der mangler 6 masker, vend
(brug tysk vending). Strik til der mangler 6 masker. Vend.
Strik med indtagninger over de forrige og strik til 6 masker før sidste vending. Vend
Strik til der mangler 6 masker. Vend
Fortsæt med indtagninger på midten, men vend lige før sidste vending. Når der hviler 2 x 6 m og 3 x 1 m i venstre
side strikkes hele vejen ud til kanten i ret. Dobbeltmasker strikkes som én. Strik næste pind vrang over alle masker.
Strik 4 pinde perlestrik og luk af fra retsiden i perle.
Lad den sidste maske blive på pinden og fortsæt nu med at strikke masker op langs den venstre side.
Strik masker op i ca. hver 2. maske, dvs. ca. 26 masker i alt. Strik 9 pinde glat ...eller... strik 4 p perlestrik, 1 p
vrang på retten, 4 p glat. Sy kanten til på bagsiden, så den bliver dobbelt. Du behøver ikke lukke af først. Strik
masker op fra retsiden i den anden side og strik dobbeltkant på samme måde.
Sæt elastik i.
God fornøjelse! Lisbet Adler Brønsdahl, www.idebazar.dk

