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Strand net
Design: Britt Rexen



INFO
Størrelser :  (Lille) stor

Vejledende pind: Pind nr. 8 og 3,5 mm.

Materialer:  Ca (50) 100 gram ( primære farve) Drops cotton merino, 
   50 gram = ca. 110 meter.
   
   Stor garnrest som kun bruger til opslag ( kontrast farve )

Strikkefasthed  Netstrik i Drops cotton merino på pind 8: 16m = 10cm, målt når arbejdet  
	 	 	 ligger	flat	på	bordet	(se	evt.	billede	herunder)
   

Forkortelser  r = ret
   vr = vrang
   p = pind
   m = maske(r)
   slo = slå garnet om pind
   2rsm = 2 ret sammen
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Starnd net

Slå (42)72 m op på pind nr 8, med 
kontrast farvet garn, bryd garnet. ( se billede 
herunder)

Nu skal du skifte til den primære farve garn 
og fortsætte således:

1.p: r over alle m.
2.p: 1r, * slo, 2rsm, * gentag fra *til * indtil der 
er en m tilbage, denne strikkes r.
Gentag 2p til arbejdet måler (25)45 cm.

Flyt nu alle m over på p nr 3,5, og strik den 
første ret strikket kanten således:

1.p: 1r, *2rsm* gentag fra * til * indtil der er en 
m tilbage denne strikkes r.
Du	har	nu	(22)	37m	på	p.
2.p: r over alle m
Gentag	2.p	til	du	i	alt	har	strikket	denne	
6 gange.
Luk af med ret over alle m.

Nu skal kontrast garnet fjernes og du skal 
samle alle m op, i det primære farvet garn (se 
evt	billede	herunder	for	instruktion)

Når	du	har	samlet	alle	m	op	har	du	(42)	72	m	
på p.
Flyt disse m over på p nr 3,5, og strik den
anden ret strikket kanten således:

1.p: 1r, *2rsm* gentag fra * til * indtil der er en 
m tilbage denne strikkes r.
Du	har	nu	(22)	37m	på	p.
2.p: r over alle m
Gentag	2p	til	du	i	alt	har	strikket	denne	6	
gange.
Luk af med ret over alle m.
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Hank og side.

Sammen (25) 45 m op langs siden af tasken 
(makeret med lyserød) og slå (60) 110 m 
op	til	hank	(	markeret med gul), sammen nu 
(25)45 m op langs den anden siden af tasken 
(makeret med lyserød) og slå igen (60) 110 m 
op	til	hank	(	markeret med gul).

Placer en maskemarkør ved omg start og 
fortsæt således:

1.omg: r over alle m.
2.omg: vr over alle m.
3.omg: r over alle m.
4.omg: vr over alle m. 
5.omg: r over alle m.
6.omg: vr over alle m.

Luk af med ret over alle m.

Montering

Hæft ender.
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/videresælger 
eller	omfordeler,	samtidig	må	salg	af	produkter	lavet	efter	opskriften	heller	ikke	finde	sted.

Jeg	vil	meget	gerne	se	din	kreation,	så	har	du	lyst	til	at	dele	dem	med	mig	og	andre	på	Instagram,	
må	du	meget	gerne	bruge	følgende	hashtags #strandnet,  #knitrexen og tagge mig 
@brexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @brexen
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