STRIKKET KARKLUD
model

SQUARE

En helt almindelig firkantet karklud i ribstrik.
Karkludene på billedet på bloggen og øverst her er strikket i et lidt kraftigere
bomuldsgarn (se den nederste opskrift). Garnet er økologisk GOTS certificeret bomuld.
Derfor får du to opskrifter afhænging af garntykkelse.
Garnforbrug: omkring 30g - du får tre karklude ud af to nøgler garn a 50g.

SQUARE KARKLUD I FIN BOMULD
•
•
•
•
•

Med “fin” bomuld mener jeg en garnnøgle på 50g der er ca 160 m lang.
Slå 80 masker op
Jeg har strikket på en rundpind str. 3, så er det nemt at holde styr på maskerne.
Strik rib (1ret, 1 vrang) til kluden vejer lige over 30 gram (Jeg synes det er pænt
hvis man strikker en række ret før man går igang med at strikke rib)
Jeg strikkede 70 rækker og kluden måler før vask ca 22x22 cm

SQUARE KARKLUD I KRAFTIGERE BOMULD
•
•
•
•
•

Med “kraftigere” bomuld mener jeg en garnnøgle på 50g der er ca 110 m lang.
Slå 66 masker op
Jeg har strikket på en rundpind str. 3,5 - så er det nemt at holde styr på maskerne.
Strik rib (1ret, 1 vrang) til kluden vejer lige over 30 gram (Jeg synes det er pænt
hvis man strikker en række ret før man går igang med at strikke rib)
Jeg strikkede 58 rækker og kluden måler før vask ca 20x20 cm

VIBS MØ ønsker at sætte fokus på at bruge en karklud,
der ikke indeholder plastik. Du kan hjælpe til i kampen
mod unødvendig plastik ved at joine strikkebølgen. Del
ud af dit strikkearbejde - fysisk eller med billeder
på nettet - og vær med til at fortælle historien om at
vælge plastik fra, hvor der er et bedre alternativ.
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