Masker i Marsken 2022 - guirlande - en hyldest til strikkeprøven
Guirlanderne fremstilles af strikkede kvadrater - farve, garn og teknik er strikkerens valg følgende er obligatorisk: alle kvadrater strikkes over 21 m, pindetykkelsen retter sig
efter garnvalg, MEN det er vigtigt, at det færdige kvadrat har en vis fasthed, så vælg
gerne pinde et halvt eller helt nummer mindre end det, der er anbefalet på garnet.
Største tilladte pindestr. er nr. 6. Vælg en stærk snor til selve guirlanden og gerne en, der
lader de strikkede kvadrater have hovedrollen.
Opskrift:
slå 21 m op og strik i den teknik, du vælger,
det kunne være (ordnet efter sværhedsgrad):
- retriller
- retriller m. farveskift “just tie knots” (husk at skifte farve inde på kvadratet og ikke i siderne, og husk at fordele
knuderne på begge sider af kvadratet, se ill. 1 *(opskrift næste side).
- karkludemønster (firkanter i ret og vrang), se ill. 2
- forskellige strukturmønstre
- flerfarvestrik (husk her, at prøven skal kunne ses fra begge sider)
- dobbeltstrik
- når det strikkede arbejde er kvadratisk, lukkes af, så du slutter din aflukning i modsatte side af starttråden, se ill. 3,
- klip start- og sluttråd af, så begge er ca. 10 cm lange

ill. 1

ill. 2

ill. 3

*) opskrift til retriller med “just tie knots”: vælg to eller flere farver garn, slå 21 m op og strik ret på alle p med
første farve indtil du har lyst at se noget nyt, bryd garnet med en 10 cm
garnende og fortsæt med ny farve, bind et råbåndsknob med de to garnender
og klip disse til, så der er ca. 3 cm tilbage af begge - skift gerne farve flere
gange, men husk at knuderne skal fordeles på begge sider af kvadratet. Når dit
kvadrat er færdigt lukkes af, så du slutter i modsatte side af starttråden, klip
start- og sluttråden til, så de er 10 cm lange.
Sy guirlandesnoren igennem kvadraternes opslagnings- eller aflukningskant,
hæft guirlandesnoren i begge kanter af kvadratet**, så de ikke kan glide
sammen, lav samme afstand mellem alle kvadrater. Bland små og store
kvadrater og lav en flot farve-fortælling.
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