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Forord

Denne strikkebog er en fortsættelse af ‘Kludekræmmerens nemme klude’, som udkom i maj 2018. Bogen blev ikke bare 
godt modtaget, den blev hurtigt forlagets bestseller, og lige siden har jeg fået et væld af søde opfordringer til at lave en 
toer. Her er den så – 31 nye opskrifter til de hyggelige vinteraftener med strikkepindene. 

De første tolv klude er rigtig nemme, men der er også lidt sværere klude imellem, så de dygtigste strikkere kan få nogle 
udfordringer. Der er desuden en håndfuld klude i alternative faconer til strikkere, som har forsøgt sig med stjerneformede 
klude og godt kunne tænke sig noget nyt og sjovt. Endnu et nyt kapitel er ‘Bedstemorklude’, for selvfølgelig er de søde 
vaskeklude designet til småbørn, men vi ved godt, hvem der først og fremmest vil kaste sig over dem.

Materialer: Alle klude i bogen er strikket i 100 % bomuld, primært klassikeren Mayflower, Rainbow fra Hobbii.dk og Drops 
Loves You. Opskrifterne er udviklet til bomuldsgarn 8/4 med en løbelængde på 165-170 meter per 50 gram (spørg i 
garnforretningen, hvis du er i tvivl). Mit garnforbrug svinger fra et halvt til et helt nøgle garn per karklud. Til et 
gæstehåndklæde bruges 1-2 nøgler. Jeg foretrækker selv at strikke med pinde 3, men hvis et mønster bliver løst eller 
utydeligt, kan det hjælpe at vælge tyndere pinde. 

Nogle strikkere foretrækker tykkere garn, for eksempel 150, 120 eller 85 meter per 50 gram. Det giver en større og 
tykkere klud, og du skal beregne mere garn. Størrelsen er i det hele taget en smagssag. Nogle foretrækker en lille klud på 
ca. 20 x 20 cm (især kvinder eller gigtpatienter, som ikke har kræfter til at vride en tyk og tung klud). Andre synes, den 
skal måle 25 x 25 eller 30 x 30 cm. 

Så prøv dig frem, indtil du finder ud af, hvad der passer dig bedst til køkkenklude, vaskeklude og rengøringsklude. Strik en 
håndfuld, og vask dem, så du kan se, hvor store de bliver i sidste ende. Store klude kan blive til flotte gæstehåndklæder, og 
den lille klud er fin som børnevaskeklud. Fordi det er så individuelt, og fordi strikkefasthed svinger meget fra person til 
person, skriver jeg ikke mål på de enkelte klude. Jeg foreslår i stedet to-tre forskellige maskeantal, som passer til det 
pågældende mønster.
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Vaskeanvisning: Selv om banderolet ofte siger 40 grader, kan ren bomuld i ordentlig kvalitet godt tåle 95 
grader. Vær varsom med stærke farver (især højrød), men tænk på køkkenhygiejne frem for klare farver.

Bomuld krymper i vask, og en uvasket klud vil krympe 1-2 cm (lidt mere i højden end bredden). Hvis du gerne vil 
have en kvadratisk klud, skal du derfor strikke den 1-2 cm højere, end den er bred. Farvede klude smitter 
sjældent af, men der er selvfølgelig større risiko for det ved stærke farver, som f.eks. højrød. 

Jeg håber, denne bog vil vække lige så stor strikkeglæde som den første. En stor og varm til en lang række 
frivillige og hjælpsomme teststrikkere, og til alle medlemmerne af Kludekræmmerens medlemsklub for masser af 
opmuntring, mens bogen har været undervejs. Hvis du får brug for hjælp til at tolke en opskrift, er det også her, 
du kan henvende dig. Hvis Kludekræmmeren ikke selv er klar på linjen med det samme, er der altid andre dygtige 
strikkere, som er søde til at give en hjælpende hånd. 

Følg Kludekræmmeren på Facebook og få besked, når der er 
nye opskrifter på vej.

Kludekræmmeren
Dorte Hummelshøj Jakobsen
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STRIKKETEKNIKKER
Her er en kort gennemgang af nogle begreber, du har brug for at kende i bogen. Hvis du alligevel får 
problemer undervejs, er der god hjælp at hente på YouTube og andre internetsider, hvor der ligger 
masser af fine og overskuelige anvisninger til alle mulige strikketeknikker.

Retstrikning – alle pinde strikkes ret.

Glatstrikning – ulige pinde (forsiden) strikkes ret, lige pinde (bagsiden) strikkes vrang.

Perlestrik, enkelt – er nemmest og pænest med et ulige maskeantal.
Ulige antal masker: Gentag 1 ret, 1 vrang, og slut med 1 ret på alle pinde.
Lige antal masker: De ulige pinde strikkes 1 ret, 1 vrang, og de lige 1 vrang, 1 ret.

Mønster er deleligt med – du vil ofte møde denne vending i strikkeopskrifter. Mønsteret er 
deleligt med 6, hvilket betyder, at mønsteret gentages for hver gang, du strikker 6 masker. Hvis der 
står ‘deleligt med 6 + 2’, betyder det, at du skal vælge et maskeantal, som 6 går op i, men lægge 2 til 
(6 går op i 60 masker – altså kan du strikke mønsteret over 62 masker). Hvis du strikker kant omkring 
mønsteret, skal disse masker også lægges til, f.eks. 60 + 2 + 6 = 68 masker i alt.
Hvis der står ‘deleligt med 6 - 2’ betyder det, at du skal trække to masker fra. I begge tilfælde drejer 
det sig om at få mønsteret symmetrisk, så højre og venstre side af kluden bliver ens.

Diagrammer – diagrammerne i denne bog er nemme at følge, fordi der kun strikkes ret og vrang i 
de fleste af opskrifterne, så du kun har to symboler at holde styr på. 
Et hvidt felt betyder, at du skal strikke ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 
Et felt med en prik betyder, at du skal strikke vrang på retsiden og ret på vrangsiden. 
Begynd altid fra nederste højre hjørne (markeret med 1 i diagrammet). 
De ulige pinde (retsiden i de fleste opskrifter) læses fra højre mod venstre, de lige pinde 
(vrangsiden) fra venstre mod højre. 
Diagrammerne viser ofte mønsteret flere gange, men en rød ramme omkring et udsnit af 
diagrammet betyder, at dette er mønsterrapporten, som skal gentages.
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Nemme klude




