
Mysteriestrikk 

Garn: Babyull 
Rundpinne nr 2,5 til magic loop eller settpinner. 

Strikkefastheten er satt til 15 masker på 5 cm. Det er viktig at denne justeres med rett tykkelse på 
pinnene slik at det som strikkes passer. 

Del 1
 Legg opp 60 masker med babyull med rødt på pinne nr 2,5. Det er viktig at strikkefastheten 

holdes. 
 Strikk 6 pinner med rett, frem og tilbake.

 Sett i ring og strikk 1 pinne med rett. Det strikkes glattstrikk videre rundt etter diagrammet.

Diagram 1

 Strikk diagrammet 1 gang rundt. 

 Strikk 1 omgang med hvit og fell 2 masker etter diagrammet ferdig. 

Diagram 2 

 Strikk videre på diagrammet. 

 Strikk 1 omgang hvit etter diagrammet er strikket. 

Del 2
 Strikk diagrammet videre. Ryk av den hvite tråden og strikk videre med rødt.
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Del 3
 Strikk 1 omgang vrangt. Strikk 2 rett sammen, 2 rett, gjenta ut omgangen, slutt med 2 

rett sammen. Da er det 43 masker på omgangen. Sett i ring og strikk rundt videre.
 Strikk 4 omganger uten felling. 
 Fell 8 masker jevnt fordelt på neste omgang så det er 35 masker på omgangen. 
 En omgang uten felling. 
 Fell 4 masker jevnt fordelt på neste omg så det er 31 masker på omgangen. 
 En omgang uten felling.
 Strikk 1 rett og  2 rett sammen på resten av omgangen så det er 16 masker igjen, men 

pass på at hullet på toppen er passer til flaska så den går over.
 Fell av og fest trådene. 

Og hva ble det? 
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