Vævestrik efter diagram:

I vævestrik strikker man kun med en tråd af gangen. Hver farve strikkes over to pinde; en ret pind og en
vrang pind. Den farve der ikke strikkes med ”hænger og venter” i højre side af strikketøjet.
Vævestrik strikkes i retstrik eller glatstrik.

Mønster i vævestrik fremkommer ved at tage masker løst af. Alle masker tages løs af som skulle den
strikkes vrang.
Når der strikkes fra retsiden, tages masker løst af med tråden BAG arbejdet (LAB).

Når der strikkes fra vragsiden, tages masker løst af med tråden FORAN arbejdet (LAF).
- 5 gode huskeregler:

1) Hver vandret række i diagrammet repræsenterer to strikkede pinde; en ret pind og en vrang pind. I
vævestrik er disse to pinde identiske, den eneste forskel er, at på retpinden tages masker løst af med
tråden bag arbejdet (LAB), på vrangpinden tages masker af med tråden foran arbejdet (LAF). Der strikkes en
ret pind og en vrang pind med den samme farve. I diagrammet begynder retpinden i højre side (ved et ulige
tal), vrangpinden begynder i venstre side (ved et lige nummer).

2) Den lodrette kolonne til højre i diagrammet udgør den første maske på hver retpind. Det ses at der
startes skiftevis med en sort og en hvid firkant. På hver retpind der begynder med en sort firkant, strikkes
alle de sorte firkanter ret; alle de hvide firkanter tages løs af med tråden bag arbejdet (LAB). På hver retpind
der starter med en hvid firkant, strikkes alle hvide firkanter ret; alle sorte firkanter tages løst af med tråden
bag arbejdet (LAB).
3) De firkanter der ligger inden for de to lodrette streger (”gentagelses-linjer”) i diagrammet, er de firkanter
(masker) der gentages. Det ses at der er en firkant til højre i diagrammet og to firkanter i venstre side af
diagrammet som ligger uden for ”gentagelses-linjerne”. Disse firkanter (masker) strikkes kun i hhv. starten
og slutningen af pinden. Mønsteret udgøres af de masker der ligger inden for de to ”gentagelses-linjer”.
For at strikke en retpind; start i nedre højre side af diagrammet, strik den første maske, strik de masker der
ligger mellem ”gentagelses-linjerne”; stop, gå tilbage til den første ”gentagelses-linje” og strik igen de
masker der ligger mellem de to ”gentagelses-linjer”. Bliv ved med at strikke de masker der ligger imellem
”gentagelses-linjerne” til der er to masker tilbage. Strik de to sidste masker i diagrammet.

4) Når der skal strikke en vrangpind, ignoreres diagrammet. I stedet for at kigge på diagrammet, kigger man
på maskerne på pinden. Hvis du for eksempel lige har afsluttet en retpind med sort, vil der på pinden være
sorte masker der er strikket ret og hvide masker der er taget løst af. For at strikke vrangpinden (stadig med
sort), strikkes de sorte masker ret (eller vrang) igen, og de hvide masker som på ret pinden blev taget løst af
med garnet bag arbejdet (LAB), tages nu igen løst af, denne gang med garnet foran arbejdet (LAF). Altså,
strikkes de masker ret (eller vrang) som har den samme farve som det garn du strikker med. De masker som
har den anden farve tages løst af.
5) Rækkerne i diagrammet er nummererede og strikkes nedefra og op. Man bemærker hvilken farve garn
der strikkes med på 1. pind; dvs farven på den første firkant i række 1 (jf. punkt 2). Der slås masker om med
den modsatte farve, og der strikkes to ret pinde (eller en ret og en vrang pind). Herefter lader man garnet
hænge, og den modsatte farve garn tages op, og der strikkes vævestrik efter diagrammet.

For at komme godt i gang, strikkes nu en lille prøve efter diagram:
Deleligt med 8 + 3 masker
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Der skal bruges garn i to kontrastfarver samt strikkepinde der passer til garntykkelsen. Med det lyse garn
slås 35 masker op (8 x 4 masker + 3 kantmasker). Strik nu to ret pinde med det lyse garn. Man lader nu det
lyse garn ”hænge og vente”. Man bemærker i diagrammet, at den første pind starter med en mørk firkant,
altså skal der nu strikkes med det mørke garn.
r = ret

LAB = løs af med garnet bag arbejdet.

LAF = løs af med garnet foran arbejdet.

1. pind (ret side) – med mørk garn; 1r, * 1LAB, 3r, 1LAB, 3r; gentag fra * til der er 2 masker på pinden, 1LAB,
1r.
Dette er præcis hvad første linje i diagrammet viser; efter at have strikke den første maske uden for
”gentagelses-linjen” ret, kommer man til en hvid firkant, dette betyder 1 maske løst af, fordi du strikker på
en række der starter med en sort firkant = ret maske med mørkt garn. Så følger i diagrammet 3 sorte
firkanter = tre masker ret; så endnu en hvid firkant = 1 maske løst af; så 3 sorte firkanter = 3 masker ret.
Disse 8 masker der ligger inden for ”gentagelses-linjerne” strikkes i alt 4 gange. Der er nu 2 masker tilbage
på pinden, ifølge diagrammet tages 1 maske løst af, 1 ret.

2. pind og alle andre vrangpinde – med den samme farve garn som i foregående pind; alle masker med
samme farve garn som den du strikker med, strikkes ret, alle masker med den anden farve tages løst af
med garnet foran arbejdet (LAF). Man lader nu det mørke garn ”hænge løst og vente”. Man samler det lyse
garn op og er klar til at strikke pind 3.
3. pind – med lyst garn, 1r, * (1r, 1LAB) x 2, 4r, gentag fra * til der er to masker på pinden, 2r.

På pind 3 strikker man det modsatte af hvad man gjorde på pind 1. Idet pind 3 i diagrammet starter med en
hvid firkant, strikkes denne ret med det lyse garn. Dvs. at på pind 3 strikkes de hvide firkanter ret og de
sorte firkanter tages løst af.
5. pind – med mørkt garn, 1r, * 4r, 3LAB, 1r; gentag fra * til der er 2 masker tilbage, 2r.

På pind 5 starter man med en sort firkant og mørkt garn, dvs. at man pinden ud strikker de sorte firkanter
(masker) ret og tager de hvide firkanter (masker) løst af.
7. pind – med lyst garn; de hvide firkanter strikkes ret, de sorte firkanter tages løst af.

9. pind – med mørkt garn; de mørke firkanter strikkes ret, de hvide firkanter tages løst af.
11. pind – med lyst garn; de hvide firkanter strikkes ret, de sorte firkanter tages løst af.
13. pind – med mørket garn; de mørke firkanter ret, de hvide firkanter tages løst af.

15. pind – med lyst garn; de hvide firkanter strikkes ret, de sorte firkanter tages løst af.
Pind 1-16 gentages.

Prøv at strikke mønsteret igen, denne gang ved kun at kigge på diagrammet.

Du kan evt. også prøve at strikke mønsteret i glatstrik og bemærke forskellen.

Vævestrik kan også sagtens strikkes rundt. Blot strikkes her to runder med hver farve i stedet for at strikke
frem og tilbage. På alle pinde tages masker af med garnet bag arbejdet. For at strikke glatstrik strikkes alle
runder ret. Ønsker man et strikke retstrik, strik den første runde ret og den anden runde vrang med hver
farve. Når der slås masker op undlader man at tælle kantmaskerne med.
God fornøjelse.

