
 

Multnomah på norsk (designer Kate Flagg)  
 
Se bloggen hennes her: http://helloknitty.net/  
 
Oversatt av Synnøve S. Løvås med tillatelse fra designer. 
 

Starten 
Legg opp 11 masker.  
 
Omg 1: 1 rett, strikk så en rett i fremre og bakre maskeledd = 1r fb (= 1 økt), strikk rett til 2 m 
gjenstår, 1 r fb, 1 r  
 
Omg 2: 1 r, 1r fb, 2 r, kast, 5 r, kast, 2 r, 1r fb, 1 r  
 
Omg 3: Gjenta omg 1  
 
Omg 4: 1 r, 1r fb, strikk r til de 5 midterste maskene, 1 kast, 5 r, 1 kast, strikk r til det gjenstår 
2 m, 1r fb, 1 r Rad 3 og 4 gjentas 35 ganger = 227 masker Gjenta rad 3 en gang til = 229 
masker  
 

Feather and fan-delen  
rad 1: 1 r, 1r fb, 1 r, plasser maskemarkør = pm, strikk r til det gjenstår 1 m før de 5 i midten, 
pm, 1 r, kast, 5 r, kast, 1 r, pm, strikk r til det gjenstår 3 m, pm, 1 r, 1r fb, 1 r  
 
rad 2: 1 r, 1r fb, strikk rett til første markør, flytt den over, strikk vrang til andre markør, flytt 
den over, strikk rett til 3 markør, flytt den over, strikk vrang til 4 markør, flytt denne over, 
rett til 2 m før siste m, 1r fb og 1 r.  
 
rad 3: 1 r, 1r fb, strikk til 1 makør * 2r sammen 3 ganger, (1kast og 1 rett) 6 ganger, 2r sammen 
3 ganger* gjenta fra * til * til markør 2, flytt den over, strikk rett til de 5 midterste maskene, 
kast, 5 r, kast, strikk til markør 3, *strikk 2r sammen 3 ganger, (1 kast og 1r) 6 ganger, 2r 
sammen 3 ganger, * gjenta fra * til * til markør 4, flytt denne over, strikk rett til det gjenstår 2 
m, 1r fb og 1r.  
 
rad 4: 1r, 1r fb, strikk rett til det gjenstår 2 m (flytt markørene over underveis), avslutt med 1r 
fb og 1r  
 

Gjenta rad 1 til 4 hele 10 ganger. Ved starten på 6. repitisjon, så har du nok masker i 

yttersidene slik at du kan legge til en ekstra repetisjon av mønsteret, og på 10 repetisjon vil 

du kunne legge til en ekstra repetisjon av mønster både på yttersiden og mot midten. Fell av 

løst. Selv liker jeg å felle av sjal på følgende måte. Strikk 1 vr rett, sett masken tilbake på 

venstre pinne, *strikk 2 vridd rett sammen, sett m tilbake på venstre pinne, * gjenta fra * til * 

til alle maskene er felt av. 


