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SEJLFORMET SJAL · 
COLORISSIMO & ECOPUNO
Model 1 – Colorissimo Leporello

Str.: ca. 125 x 180 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Coloris-
simo“ (100 % ren ny uld (ekstrafin merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 300 gr 
oliven/turkis/lysegrøn/petrol/camel/aubergine 
(fv 4) og Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 
11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m 
/ 50 gr.): ca. 100 gr lysegrå (fv 14), rund-
pind nr. 4 og 4½, 100 cm.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Retstrik: Ret på alle pinde.

Vævestrik 1: Maskeantal delbart med 5. 1. p (rts): * 4 ret, 1 m 
vrang løs af med garnet bag arb, gentag fra *. 2. p (vrs): * Strik 
den løst aftagne m vrang, 4 ret, gentag fra *. Gentag 1. og 2. p.

Vævestrik 2: Maskeantal delbart med 5 + km. Strikkes efter 
diagram 1. Alle pinde er indtegnet og maskerne er vist, som 
de skal strikkes. Strik 1. og 2. p 1 gang, derefter gentages 3. 
– 22. p.

Hulmønster: Maskeantal delbart med 3 + km. Strikkes efter 
diagram 2. Alle pinde er indtegnet og maskerne er vist, som 
de skal strikkes. Gentag 1. og 2. p.

Kantmasker: Strik de 2 første m på alle pinde i ret. Strik de 
2 sidste m på alle pinde i det aktuelle mønster.

Bemærk: Sjalet får sin sejlform via udtagningerne i høje side 
på ret- og vrangsidepindene og indtagningerne i venstre 
side. Der begyndes med sjalets spids og sluttes med den 
brede side.

Sjal: Slå 8 m op på rundpind nr. 4½ med Colorissimo og strik 
således: 1. p (rts): 2 km, som strikkes ret, 1 ret, lad m blive på 
venstre pind, 1 omslag, strik 1 drejet ret i den samme m som 
før og lad m glide af venstre pind = 2 m ud, strik de næste m 
ret, tag de sidste 2 m ret løs af efter hinanden, sæt dem tilba-
ge på venstre pind og strik dem drejet ret sammen = 1 m ind. 
2. p (vrs): 2 km, som strikkes ret, strik ret frem til de sidste 4 
m, strik 1 ret + 1 drejet ret i den næste m = 1 m ud, strik de 2 
km ret, tag 1 m vrang løs af med garnet foran arb. Vigtigt: 
Den 1. og 2. p med ud- og indtagninger på begge pinde giver 
sjalet sin form. På resten af sjalet gentages disse ud- og ind-
tagninger, kun mønstrene ændrer sig undervejs. Gentag 1. og 
2. p i retstrik, til der er 60 m på pinden. Derefter strikkes i 
vævestrik 1: 12 p med Colorissimo, 2 p med Ecopuno, 4 p 

med Colorissimo, 2 p md Ecopuno, 4 p 
med Colorissimo, 2 p med Ecopuno, 40 p 
med Colorissimo, 2 p med Ecopuno, 12 p 
med Colorissimo (= i alt 80 p i vævestrik 1). 
Derefter strikkes 16 p retstrik med Colorissi-
mo, 54 p i vævestrik 2: Strik 1. og 2. p 1 
gang, derefter gentages 3. – 22. p 2 gange 
og  derefter strikkes 3. – 14. p 1 gang, strik 
16 p i retstrik med Colorissimo, i vævestrik 
1: 20 p med Colorissimo, 2 p med Ecopu-
no, 4 p med Colorissimo, 2 p med Ecopu-
no, 20 p med Colorissimo. Derefter strikkes 
16 p retstrik med Colorissimo, 26 p i væve-
strik 2: Strik 1. og 2. p 1 gang, strik 3. – 22. 
p 1 gang og derefter strikkes 3. – 6. p 1 
gang, strik 8 p i retstrik med Colorissimo. Nu 

er der 324 m på pinden. Strik nu  hulmønsterkant med Ecopu-
no og herfra strikkes hverken  ud- eller indtagninger: 12 p hul-
mønster med 3 kantmasker i begge sider. Med rundpind nr. 4 
strikkes derefter 4 p glat, idet kantmaskerne strikkes ret på 
retsiden og vrang på vrangsiden. Derefter strikkes således på 
den følgende retsidepind: 2 km, * 2 ret sammen, 2 omslag, 2 
ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret 
og træk den løst aftagne m over), gentag fra * og slut med 2 
km. På den følgende vrangsidepind strikkes: 2 km, * 1 vrang, 
strik 5 m i de 2 omslag (= 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang og 1 
ret), 1 vrang, gentag fra * og slut med 2 km. På den følgende 
retsidepind strikkes ret og derefter lukkes alle m løst af i vrang.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre.

Tegnforklaring:
= Colorissimo
= Ecopuno
= 1 ret
=  1 m vrang løs af med 

garnet bag arb
=  1 m vrang løs af med 

garnet foran arb
= 1 omslag

= Strik 2 ret sammen

Diagram 1

Rapport = 5 m

Diagram 2

Rapport = 3 m



PULLOVER · COLORISSIMO
Model 2 – Colorissimo Leporello
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Str.: 36-40 (42-44 og 46-48)
Tallene vedrørende str. 42-44 og 46-48 er 
angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle stør-
relser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Coloris-
simo“ (100 % ren ny uld (ekstrafi n merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 
400(500-500) gr laks/koral/orange/gul/tur-
kis/syren/rosa (fv 11), strikkepinde nr. 4 og 
5, rundpind nr. 4, 40 cm.

Bemærk: Til str. 36-40 er det angivne garn-
forbrug knapt. Der er brugt 391 gr til model-
len. Da halskanten er 5 cm bred, kan den 
evt. strikkes lidt smallere, så du undgår at skulle bruge mere 
end 400 gr. garn.

Knudekant: Den første m på alle pinde tages ret løs af og 
den sidste m strikkes ret. Alle kantmasker strikkes som knu-
dekant.

Rib: Rts: Skiftevis 4 ret og 4 vrang. På vrs strikkes m som de 
viser. Ved strik i omgange, gentages retsidepinden.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Strikkefasthed: 20½ m og 29 p i glat på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 114(122-130) m op på p nr. 4 og strik en kant af 12 
cm = 40 p rib, idet der begyndes på vrs med 1 km, 2 ret, * 4 
vrang, 4 ret, gentag fra * og slut med 4 vrang, 2 ret, 1 km. På 
den sidste vrangsidepind tages 4 m jævnt ud = 118(126-134) 
m. Skift til p nr. 5 og fortsæt i glat. Når der er strikket 29 cm = 

84 p efter ribkanten, sættes et mærke i beg-
ge sider til ærmegab. Fortsæt lige op, til 
ærmegabene måler 19(20-21) cm = 56(58-
60) p og luk skuldrene fra ærmegabssiderne 
på hver 2. p med 1 x 9 m og 4 x 8 m (5 x 9 
m – 1 x 9 m og 4 x 10 m). Samtidig med 
den første skulderafl ukning, lukkes de mid-
terste 22 m til halsudskæring og hver side 
strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på 
hver 2. p for yderligere 1 x 3 m, 1 x 2 m og 
2 x 1 m. Strik den anden side modsat. 

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot 
med dybere halsudskæring: Når ærmega-
bene måler 15(16-17) cm = 44(46-48) p, 
lukkes de midterste 16 m til halsudskæring 

og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. 
p for yderligere 1 x 3 m, 1 x 2 m og 5 x 1 m. Luk skulderen i 
samme højde og på samme måde som på ryggen. Strik den 
anden side modsat.

Ærmer: Slå 66(70-74) m op på p nr. 4 og strik en kant af 
12 cm = 40 p rib, idet der begyndes med 1 km, 2(4-2) ret, * 4 
vrang, 4 ret, gentag fra * og slut med 4 vrang, 2(4-2) ret og 
1 km. Skift derefter til p nr. 5 og fortsæt i glat. Tag 1 m ud i 
begge sider på den 9. p i glat. Gentag disse udtagninger på 
hver 10. p endnu 7 gange = 82(88-90) m. Når der er strikket 
31 cm = 90 p efter ribkanten, lukkes alle m løst af. Strik det 
andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy sømmene, idet sidesømmene sys sammen op til 
ærmegabsmærkerne. Med rundpind nr. 4 strikkes 96 m op 
langs halsudskæringen. Strik rundt i rib. Når kanten måler 
5 cm = 16 omg, lukkes m løst af i rib. Sy ærmerne i.
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Str.: 52 x 154 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Coloris-
simo“ (100 % ren ny uld (ekstrafin merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 200 gr 
beige/turkis/lysegrøn/petrol/camel/rødbrun 
(fv 4) og 100 gr sennep/petrol/laks/pink/
orkidé/mint/mørkegrøn (fv 10), strikkepinde 
nr. 6, hæklenål nr. 4½.

Grundmønster: 1. – 6. p: 1 km, strik alle m 
ret og slut med 1 km. 7. p: 1 km, * 1 omslag, 
1 ret, gentag fra * og slut med 1 km. 8. p: 1 
km, strik alle m ret, idet omslagene slippes, 
1 km. Gentag 1. – 8. p.

Knudekanter (km): Den første og sidste m på alle pinde 
strikkes ret.

Hæklemønster: Maskeantal delbart med 8 + 5 + 1 vende-lm. 
Hækles efter diagrammet. Alle rækker er indtegnet. Hækl 1. – 
6. rk 1 gang, derefter gentages 3. – 6. rk 17 gange. Slut med 
en 3. rk.

Farvefølge: * 3 rk muslingebuer med fv. 10, 4 rk muslingebu-
er med fv 4, 4 muslingebuer med fv 10, 4 muslingebuer med 
fv 4, 5 muslingebuer med fv 10, 4 muslingebuer med fv 4, 
6 muslingebuer med fv 10, 4 muslingebuer med fv 4, 3 mus-
lingebuer med fv 10 = 37 rk i farvefølge. Gentag fra * 2 gange.

Fasthed: 15 m og 22 p i grundmønster på p nr. 6 = 10 x 10 
cm. 14 m og 7 rk i hækle mønster med hæklenål nr. 4½ = 10 x 
10 cm.

Bemærk: Tørklædet består af en lige, hæk-
let del og en trekantet, strikket del.

Trekantet, strikket del: Slå 5 m op på p nr. 
6 med fv 4 og strik 1 p ret fra vrs. Sæt et 
mærke ved den midterste m. Strik grund-
mønster med knudekanter. Fra den følgende 
retsidepind tages ud efter den første km, på 
hver side af den markerede midtermaske og 
før den sidste km ved at strikke 1 drejet ret i 
lænken mellem maskerne = 4 m ud. Gentag 
disse udtagninger på hver 2. p endnu 36 
gange = 153 m. Luk derefter alle m af.

Lige, hæklet del: Hækles på den trekantede 
del. Med hæklenål nr. 4½ og fv 10 hækles 

77 m langs den strikkede del fra den markerede midtermaske 
og ud til den sidste m: 1  vende-lm, hækl fra diagrammets 
begyndelse, gentag rapporten 8 gange, hækl til diagrammets 
slutning. Hækl 1. – 6. rk 1 gang, derefter gentages 3. – 6. rk 
17 gange og slut med en 3. rk = ca. 102 cm hæklemønster. 
Bryd garnet.

Montering: Langs langsiden på den strikkede trekant, se den 
tykke linje på tegningen, hækles med hæklenål nr. 4½ og fv 4 
en række krebsemasker (= fastmasker hæklet fra venstre mod 
højre). Lav en tyk kvast i garn af fv 4 og sy den fast i spidsen 
af den strikkede del.

Hæ
klet tørklæ

de

Strikket trekant
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Tegnforklaring:
= 1 aflukket m i det strikkede stykke
= 1 luftmaske (lm)
= 1 fastmaske (fm)

= 1 stangmaske

= 1 dobbelt stangmaske

Mødes flere tegn forneden, skal maskerne 
hækles i den samme maske

Hæklediagram

Rapport = 8 m



PULLOVER · 
COLORISSIMO & DIAMANTE
Model 4 – Colorissimo Leporello

Str.: 36-40 (42-46)
Tallene vedrørende str. 42-46 er angivet i 
parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder 
dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Coloris-
simo“ (100 % ren ny uld (ekstrafin merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 600 gr 
sennep/petrol/laks/pink/orkidé/mint/mørke-
grøn (fv 10) og Lana Grossa-kvalitet „Dia-
mante“ (100 % polyester. Løbelængde = 
ca. 195 m / 25 gr): ca. 125 gr hindbær 
(fv 5), rundpind nr. 7 og 8, 80 cm, rundpind 
nr. 7, 40 cm.

Bemærk: Modellen strikkes med 3-dobbelt 
garn = 2 tråde Colorissimo + 1 tråd Diamante.

Knudekant: Den første m på alle pinde tages ret løs af og 
den sidste m strikkes ret. Alle kantmasker strikkes som knu-
dekant.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Retstrik: Ret på alle pinde.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Tværribber: Skiftevis 10 p i glat og 6 p i retstrik.

Strikkefasthed: 13 m og 19 p med 3-dobbelt garn i tværrib-
ber på p nr. 8 = 10 x 10 cm. 13 m og 17 p med 3-dobbelt 
garn i glat på p nr. 8 = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 96(100) m op på den lange rund-
pind nr. 7 med 3-dobbelt garn som beskre-
vet. Strik en kant af 2 cm = 5 p retstrik, idet 
der begyndes med en vrangsidepind. Skift 
til rundpind nr. 8 og fortsæt i tværribber. Når 
der er strikket 31(33) cm = 58(62) p efter 
kanten, sættes et mærke til ærmegab i beg-
ge sider. Fortsæt lige op, til ærmegabene 
måler 16(18) cm = 30(34) p og luk skuldrene 
fra ærmegabssiderne på hver 2. p med 1 x 
5 m og 5 x 6 m (1 x 7 m og 5 x 6 m). Luk de 
resterende 26 m til halskant.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot 
med rund halsudskæring: Samtidig med 
begyndelsen på skulderaflukningerne, luk-

kes de midterste 10 m til halsudskæring og hver side strikkes 
færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 
3 m, 1 x 2 m og 3 x 1 m. Luk samtidig skulderen på samme 
måde som på ryggen. Strik den anden side modsat.

Ærmer: Slå 44(48) m op med 3-dobbelt garn på den lange 
rundpind nr. 7 og strik en kant af 3 cm = 7 p rib, idet der 
begyndes på vrangsiden. Skift til rundpind nr. 8 og fortsæt i 
glat. Når der er strikket 25 cm efter kanten, lukkes alle m løst 
af. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. sy sømmene, idet sidesømmene sys sammen op til 
ærmegabsmærkerne. Med den korte rundpind nr. 7 og 
3-dobbelt garn strikkes 66 m op langs halsudskæringen. Strik 
rundt i rib. Når kanten måler 2 cm = 5 omg, lukkes alle m af i 
rib. Sy ærmerne i.
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Str.: 40 x 200 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Colorissi-
mo“ (100 % ren ny uld (ekstrafin merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 200 gr 
rosa/pink/cyklamen/sortrød/rosentræ/kha-
ki/oliven/petrol (fv 17) og Lana Grossa-kva-
litet „Silkhair“ (70 % (superkid) mohair, 
30 % silke, løbelængde = ca. 210 m / 25 
gr.): ca. 75 gr perlehvid (fv 58), strikkepinde 
nr. 4½.

BEMÆRK: Der strikkes med dobbelt garn 
– 1 tråd Colorissimo og 1 tråd Silkhair.

Mønster med lange masker: Maskeantal 
delbart med 2 + 1 + km. Strikkes efter dia-
grammet. Alle pinde er indtegnet og masker-
ne er vist, som de skal strikkes. Kantmasker-
ne er også indtegnet. Gentag 1. – 6. p. 

Strikkefasthed: 15 m og 19 p i mønster 
med lange masker på p nr. 4½ = 10 x 
10 cm.

Tørklæde: Slå 63 m op med dobbelt garn 
på p nr. 4½ og strik 1 p vrang fra vrs. Fort-
sæt i mønster med lange masker, idet det 
fordeles således: Strik fra diagrammets 
begyndelse, gentag rapporten og strik til 
diagrammets slutning. Når arb måler ca. 
200 cm – slut med en 6. mønsterpind – 
strikkes 1 p ret fra rts og derefter lukkes m 
af i vrang på den følgende vrangsidepind. 

Montering: Spænd arb ud efter målene, 
fugt det let og lad det tørre. 

TØRKLÆDE ·  
COLORISSIMO & SILKHAIR
Model 5 – Colorissimo Leporello

Diagram

Rapport = 2 m

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= Tag 1 m vrang løs af med garnet foran arb 
= Tag 1 m vrang løs af med garnet bag arb
= 2 omslag og strik 1 vrang
= 2 omslag, strik 1 vrang og igen 2 omslag

=  Tag 1 m vrang løs af, idet omslagene 
samtidig slippes, så masken bliver lang, 
strik derefter masken ret.
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Str.: 60 x 180 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Coloris-
simo“ (100 % ren ny uld (ekstrafin merino), 
løbelængde = ca. 300 m / 100 gr.): 500 gr 
rust/petrol/laks/grøn/rød/vinrød/hindbær 
(fv 7), hækle nål nr. 4½.

Hæklet firkant: Hækles i omgange efter 
den grå flade i diagrammet. Hver omg er 
indtegnet. Tallene viser omgangens begyn-
delse. Dan en ring af garnet og hækl på den 
1. omg stm om ringen som vist. Hver omg 
lukkes med 1 km, og der springes frem til 
næste omgangs begyndelse med 3 km. Fir-
kanten er færdig efter den 5. omg.

Zig-Zag-mønster: Hækles efter diagram-
met i rækker frem og tilbage. Tallene viser 
rækkernes begyndelse. I bredden begyndes med m før den 1. 
dobbeltpil, gentag rapporten mellem dobbeltpilene og slut med 
m efter den 2. dobbeltpil. I højden hækles 1. og 2. rk 1 gang, 
derefter gentages 3 og 4. rk i alt 9 gange = 20 rk.

Hæklefasthed: 30 m og 8 rk i zig-zag-mønster med hæk-
lenål nr. 4½ = 10 x 10 cm, en hæklet firkant med hæklenål 
nr. 4½ måler 12 x 12 cm.

Tørklæde: Der hækles først firkanter til striben i midten af tør-
klædet med hæklenål nr. 4½. Efter den første firkant hækles 
de følgende 13 firkanter sammen i den modsatte spids, så de 
danner en række – se diagram og tegning. De fæstes til hin-
anden med en fastmaske i hjørne-luftmasken (se pilen mellem 
de to grå firkanter i diagrammet). Derefter hækles zig-zag-
mønster langs den ene langside af de 14 firkanter, idet der 
begyndes ved den sidste firkant – på tegningen den 2. firkant 
– ved pil a. Vær opmærksom på, at firkanterne vender retsiden 

opad. Gentag rapporten mellem dobbeltpi-
lene 13 gange. På den 1. rk hækles 3 stm 
sammen i bunden mellem to firkanter og der 
tages ligeledes ud i toppen af firkanterne, så 
zig-zag-formen bevares. Hækl de 20 rækker 
i mønsteret, og derefter brydes garnet. Hækl 
på den samme måde 20 rk zig-zag- mønster 
langs den anden langside af firkanterne, idet 
der begyndes ved pil b. Vær også her 
opmærksom på, at firkanterne vender retsi-
den opad. Efter den 20. rk, hækles 1 omg 
stm omkring hele tørklædet, idet rapporten 
mellem dobbeltpilene på langsiderne genta-
ges 13 gange. Langs de korte, lige ender 
hækles stangmasker langs hver række: 
Hækl 1 stm i afslutningen på en maske og 2 
stm om ”stangen” på maskerne. Se dia-
grammet. Bemærk: I hjørnerne – ved over-
gangen mellem sider og ender hækles det 

antal stangmasker, der er angivet i klammerne. I midten af de 
korte, lige ender hækles som vist 3 stm ved hjørnet på firkan-
ten. Slut omgangen som vist. Efter den 21. omg hækles end-
nu 1 omg: På denne omg hækles 1 km i hver stm, idet der 
kun hækles i det bagerste maskeled. Bemærk: Kædema-
skerne er kun vist i diagrammet ved omgangens begyndelse 
og på hver side af de små toppe, som hækles i spidsen af 
hver firkant. Toppene hækles af 4 lm, tag hæklenålen ud af 
den sidste løkke, stik nålen ind i fastmasken og træk løkken 
gennem. Hækl 2 vende-lm og 13 stm omkring lm-ringen. Der-
efter hækles 2 lm og 1 km i lm-ringen. Efter ringen hækles 1 
km i den følgende stm, og fortsæt med km langs tørklædets 
kant. 

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Vær især omhyggelig med at spænde de små toppe 
i siderne af tørklædet pænt ud.

Tørklæde, halvdel
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Hæklediagram

Rapport i zig-zag-mønster

Rapport i zig-zag-mønster

Tegnforklaring:
= 1 luftmaske (lm)
= 1 kædemaske (km)
= 1 fastmaske (fm)

= 1 stangmaske (stm)

= 1 dobbelt stangmaske (dstm)

Mødes flere tegn forneden, skal maskerne hækles i den 
samme maske. Mødes flere tegn foroven, skal maskerne 
hækles sammen i det sidste maskeled.



Colorissimo Leporello

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, 
der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på 
prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og 
er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal 
der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, 
at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.
Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i 
opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede 
størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com; Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com

Strikkefasthed

Fortkortelser
arb = arbejdet
art = artikel
dr = drejet
dstm = dobbelt stangmaske
flg. = følgende
fm = fastmaske

fv = farve
gr = gram
hstm = halvstangmaske
km i strik = kantmaske
km i hækling = kædemaske
lm = luftmaske

m = maske(r)
nr. = nummer
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
rk = række

rts = retsiden
sm = sammen
stm = stangmaske
str. = størrelse
vr = vrang
vrs = vrangsiden
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