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Workshop i tofarvet patent
Kreative Dage 2017

Dette hæfte indeholder:

Trin for trin guide til patentstrik 
- patent ret og patent vrang
- 2 patentmasker ind og 2 patentmasker ud.

Mønster på Yucca huen
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Hvad er patentstrik?
Patentstrik er, i bund og grund, rib. Ribben strikkes af to omgange - i første omgang strikkes alle retmaskerne ret 
og alle vrangmaskerne tages løst af, i anden omgang strikkes alle vrangmaskerne vrang og alle retmaskerne tages 
løst af. Det, som gør patentstrik til noget særligt er, at man, inden man tager en maske løst af, slår om pinden. 
Når man kommer tilbage til den løse maske, strikkes den sammen med omslaget. På denne måde bliver patent-
strikken tyk, elastisk og lækker - og så ser den ens ud fra begge sider!

Patent kan sagtens strikkes i én farve, men det er nemmere i to, da man herved får, at retmaskerne har én farve 
og vrangmaskerne en anden. Omslaget vil altid have den modsatte farve af den, som strikkes. Er forgrundsfarven 
(til retmaskerne) eksempelvis hvid, og bundfarven sort, så vil retmaskerne (fra retten) være hvide, og vrangmask-
erne sorte. Omslagene, hvis der skal strikkes en række ret, vil være sorte, og vil sidde sammen med retmaskerne.

Der kan ikke slås op til patentstrik, men man strikker en opsætningsrunde i forgrundsfarven. Start med at strik-
ke et prøvestykke. Slå 20 masker op og saml runden så du strikker rundt. Placer eventuelt en maskemarkør ved  
rundens start.

sl.om: slå om
la: løs af 
r: ret

vr sm: vrang sammen

1 pr: 1 patent ret

Retmaske + omslag

Opsætningsrunde (med forgrundsfarven)
*sl.om, 1 la, 1r* 

gentag fra * til * hele vejen rundt (10 gange)

Runde 2 (sæt baggrundsfarven til)
*strik omslaget og masken vr sm, sl.om, 1 la* 

gentag fra * til * hele vejen rundt (10 gange)

den næste maske skal 
strikkes patent ret.

Indsæt pinden i både 
masken og omslaget

strik maskerne ret 
sammen.

Tag masken af venstre 
pind.

Pm: Patentmaske =
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Resten af gentagelsen ser sådan ud:

Pvr: patent vrang

Resten af gentagelsen ser således ud:

Runde 3 (skift til forgrundsfarven)
*sl.om, 1 la, 1pr*

gentag fra * til * hele vejen rundt 
bemærk, at der er dannet 10 “forgrundsriller” af hvide masker på retsiden.

Runde 4 (skift tilbage til baggrundsfarven)
*1pvr, sl.om 1 la*
gentag hele runden rundt

For at fortsætte i patent gentages række 3 og 4.
Patent kan også strikkes frem og tilbage på rundpinde, den tager vi en anden gang!

Slå om tag den næste maske 
løs af

Den næste maske er 
en pm, altså en maske 

og et omslag

den næste maske skal 
strikkes patent vrang

Indsæt pinden i både 
masken og omslaget

strik maskerne vrang 
sammen

Slå om Tag den næste maske 
løs af

Slå om
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Ind- og udtagninger i patentstrik

Når du har øvet dig lidt på at strikke ret- og vrangrunderne, kan du prøve at tage ud og tage ind. Der tages altid 
minimum to masker ind eller ud - én på forsiden og én på bagsiden. Ribben består altid af to masker - en ret og 
en vrang. Tages der eksempelvis kun en retmaske ind, får vi to vrangmasker ved siden af hinanden. (Dette er også 
en mulighed i patentstrik som vi tager en anden god gang). Ligeledes ønsker vi ikke at tage en retmaske ud, uden også at 
lave en vrangmaske mere ved siden af den.

2pud: 2 patentmasker ud

Der tages altid ud fra 
retsiden i en ret pm

Indsæt pinden i både 
masken og omslaget

strik maskerne ret 
sammen. Tag ikke 

masken af

slå om

Indsæt pinden 
gennem masken og 

omslaget igen

strik endnu en ret. 
Der er nu 3 hvide 

masker på højre pind

Tag masken af.

Udtagningen er færdig 
fra retsiden, men skal 
“samles op” fra vrang-
siden, således at den 

midterste maske bliver 
til en vrangmaske.
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Slå om tag næste maske løs af Udtagningen ser nu 
således ud: 
1ret pm, 

1 vrang m, 
1 ret pm

Udtagningen vil “vælte” til den side hvor der er 
plads, dette er styret af indtagningernes retning.

Til venstre er der lavet udtagninger på hver 4. 
runde således:

Runde 1: 2pud
Runde 2: Udtagningen “samles op”. 
Runde 3: Som runde 3 på side 2
Runde 4: Som runde 4 på side 2

Når masken nåes fra vrangsiden -

Her er udtagningen 
nået på den næste 
runde med baggr-

undsgarnet

Slå om Tag næste maske løs 
af

Strik næste maske 
vrang



6/10Moster Johanne.dk

2p.ind: 2 patentmasker ind

Her vises 2p.ind højre. En venstredrejet indtagning kan vi, igen, tage en anden gang.

gå ind i næste maske

Strik denne ret Der er nu 1 pm og 
1 retmaske på højre 

pind

Træk den løse pm 
over retmasken

De næste 3 masker 
(1pm, 1vr m, 1pm) 
bliver til 1 maske

Tag næste pm løs af - (både masken og 
omslaget) som ret

Denne maske trækkes 
også over retmasken

Der er nu taget 2 
masker ind.

Sæt masken over på 
højre pind. Indtagnin-

gen er færdig

Hold gerne på ret-
masken imens

Der er nu taget én 
maske ind.

sæt retmasken over 
på venstre pind

stik højre pind ind i 
den anden pm (både 

maske og omslag)

Denne indtag-
ning vil trække 
en udtagning, 

som ligger 
efter den, mod 

højre. 
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Yucca Hue i tofarvet patentstrik

Denne hue er strikket ved hjælp af de koncepter vi allerede har øvet os i - patent ret, patent vrang, 2 pat-
entmasker ud og 2 patentmasker ind. Den er strikket i Drops Big Merino på 5 mm pinde. Forgrundsfarven er 
olivengrøn og baggrundsfarven er koksgrå. Du kan vælge lige de farver du vil, men det vil være en fordel hvis 
baggrundsfarven er mørkere end forgrundsfarven. Strikkefastheden er stort set ligegyldig i dette mønster, da 
patentstrik har vældig meget stræk, men vil du alligevel være sikker, så skal 10 cm = 12 forgrundsriller.
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Huen strikkes rundt oppefra, enten på strømpepinde eller på en 80 cm rundpind, hvor der strikkes magisk 
løkke.

Der tages altid løst af vrangvendt (dvs. uden at dreje masken)

Forkortelser
m: maske
pm: patentmaske (1 maske + et omslag)
sl.om: slå om
la: løs af
r: ret
vr: vrang
pr: patent ret (strik masken og omslaget sammen som 2 ret sammen)
pvr: patent vrang (strik masken og omslaget sammen som 2 vrang sammen)
2 pud: 2 patent ud (indsæt nålen i næste maske og omslag, strik 1 r, slå om, 1 r i samme m,  og tag dereft-
er masken af)
2 p.ind: 2 patent ind (der skal bruges 1 pm, 1 m og 1 pm (= 3m) tag næste pm af som ret, 1 r, træk den 
løse pm over, sæt retmasken tilbage på venstre pind, træk den næste pm over m, sæt masken tilbage 
på højre pind) dette reducerer arbejdet med 2 m (1 forgrunds- og 1 baggrundsmaske) og indtagningen 
hælder mod højre.

Slå 6 m op med forgrundsfarven og begynd at arbejde rundt.

Runde 1 - opstart til patent
(alle ulige rækker strikkes med forgrundsfarven(FF))

med forgrundsfarven; *sl.om, 1 la, 1r* gentag 3 gange

Runde 2
(alle lige rækker strikkes med baggrundsfarven(BF)) 

skift til baggrundsfarven, *1pvr, sl.om, 1 la* gentag 3 gange

Runde 3
(FF) *sl.om, 1 la, 2pud* gentag 3 gange

Runde 4
(BF) *1 pvr, so, 1 la, 1vr, sl.om, 1 løs af* gentag 3 gange 

Runde 5
(FF) *sl.om, 1 la, 1pr* gentag 6 gange

Runde 6
(BF) *1 pvr, sl.om, 1 la* gentag 6 gange 

Runde 7
(FF) *sl.om, 1 la, 2pud* gentag 6 gange

Runde 8
(BF) *1 pvr, so, 1 la, 1vr, sl.om, 1 la* gentag 6 gange 

Runde 9
(FF) *sl.om, 1 la, 1pr* gentag 12 gange

Arbejdes der i magisk løkke, 
kan maskerne med fordel 
genfordeles nu, så der er lige 
mange på begge sider.
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Runde 10
(BF) *1pvr, sl.om, 1 la* gentag 12 gange

Nu sættes der 6 mærketråde eller maskemarkører således:

Runde 11
(FF) *so, 1la, sæt markør, 2pud, sl.om, 1la, 1pr* gentag 6 gange

Runde 12
(BF) *1pvr, flyt markør, sl.om, 1la, 1 vr, so, 1la, 1pvr, sl.om, 1la* gentag 6 gange

Runde 13
(FF) *sl.om, 1la, 1pr* gentag runden rundt

Runde 14
(BF) *1pvr, sl.om, 1la* gentag runden rundt (husk altid at flytte markøren inden der slås om)

Runde 15
(FF) sl.om, 1la, (flyt markør, 2pud sl.om, 1la *1pr, so, 1la, * gentag fra * til * indtil næste markør) gentag paren-

tesen 5 gange. 
flyt markør, 2pud, sl.om, 1la, *1pr, sl.om, 1la* gentag fra * til * runden ud.

Runde 16
(BF) 1pvr, (flyt markør, sl.om, 1la, 1vr, sl.om, 1la, 1pvr, *sl.om, 1la, 1pvr* gentag indtil næste markør) gentag 

parentesen 5 gange.
flyt markør, sl.om,1la, 1vr, so, 1la, *1 pvr, sl.om, 1la* gentag fra * til * runden ud

Gentag runde 13 - 16 indtil der er 10 forgrundsriller på hvert segment 
(60 i alt, samt 60 mørkere baggrundsriller imellem dem)
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Runde 17
(FF) *sl.om, 1la, 1pr* gentag runden rundt

Runde 18
(BF) *1pvr, sl.om, 1la* gentag runden rundt (husk altid at flytte markøren inden der slås om)

Runde 19
(FF) sl.om, 1la, (flyt markør, 2pud, sl.om, 1la *1pr, sl.om, 1la* indtil der er 2 forgrundsriller til næste markør, 

2p.ind, sl.om, 1la) gentag parentesen 5 gange. 
flyt markør, 2pud, *sl.om, 1la, 1pr* gentag indtil 3 masker inden sidste m, 2p.ind

Runde 20
(BF) 1pvr, (flyt markør, sl.om, 1la, 1vr, sl.om, 1la, 1pvr, *sl.om, 1la, 1pvr* gentag fra * til * indtil næste markør) 

gentag parentesen 5 gange.
flyt markør, so, 1la, 1vr, sl.om, 1la, *1pvr, sl.om, 1la* gentag runden ud

Runde 17 - 20 gentages 5 gange i alt

Nu tages der ind til rib. Maskemarkørerne tages ud undervejs, da de ikke er nødvendige mere.

(FF) * 1 pr, 1vr, 1 pr, 1r, træk den anden m på højre pind over den første* gentag fra * til * runden rundt.

Fortsæt med at strikke rib (1vr, 2r) indtil den måler 6 cm. Ønskes ribkanten at kunne bukkes op, fortsættes den 
til ca 14 cm.

Luk løst af.

Har du spørgsmål eller kommentarer? 
Fandt du en fejl i mønsteret eller bare 
slå- eller stavefejl? Skriv det til mig! Du 
kan fange mig på -

Service@mosterjohanne.dk

@MosterJohanne

Moster Johanne

Mvh
Johanne Louise Nagel


