
 
Tante Hanne´s Juni klude - kun i retstrik  

Hyggestrik, perfekt til sommerferie, strik i bil, på stranden og terrassen.  

                                              ©TanteHanne.dk 

 

Garn: 1 nlg. Karen Klarbæk organic color cotton 100% bomuld (50 gram = 170 m) 

 Garnet er perfekt til klude – suger godt og findes i ikke mindre en 83 smukke farve. 

 Garnet er økologisk og bæredygtigt, du kan med god samvittighed strikke løs…… 

             (Af 2 nøgler kan du strikke 3 klude - en i hver farve + en med striber) 

                     Garnet finder du i min shop www.tantehanne.dk 

Pind nr. 3½ - Jeg bruger Knit pro strømpepinde 20 cm med Clover stopper.  

Kluden strikkes kun i ret – så let at det burde være forbudt.  

R = ret 

MLF = maske løst af som skulle den strikkes vrang, med garnet foran arbejdet 

           (foran arbejdet = ind mod din mave når du sidder med strikketøjet) 

http://www.tantehanne.dk/


 

Slå 63 masker op. 

Pind 1:      3 R, *1 MLF, 3 R* gentag fra * til * pinden ud.  
                   (strikke tips – sæt en maskemarkør på denne side – så ved du altid det er mønster pind 1 på denne side) 

 

Pind 2:     1 R, *1 MLF, 3 R* gentag fra *til* der er 2 masker på pinden. 1 MLF, 1R. 

 

Gentag pind 1 og 2 til du har den ønske længde på kluden. Min klud er 22 cm.  

Luk af.  

Ønsker du en strop, så kan du vælge at strikke en I-Cord strop, opskriften kommer her: 

Luk ikke de 3 sidste masker af. Sæt dem på en strømpepind.  Strik 3 R – vend ikke, men skub 
maskerne tilbage til starten af pinden og strik igen 3 R, gentag til du har en passende 
stroplængde.  

Luk af og sy stroppen fast. Hæft ender.  

Kluden med striber strikkes som den ovenstående dog med striber: Farve A, en pind frem og 
tilbage, skrift til farve B. en pind frem og tilbage. Forsæt med striber….. det bliver så godt! 

God fornøjelse med strikketøjet. 

www.tantehanne.dk 

Din garnbutik på nettet 

                                  På billedet er brugt farve nr. 011 og 012. 
Denne opskrift er til dit personlige brug, den må ikke kopiers, formidles vidre ej heller offentliggøres på nettet. 

 Billeder af kluden må gerne deles på instagram under hastag #tantehannesjuniklud# 


