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Sjal med vendepinde
Design: Andrea Schmitz
Sværhedsgrad: Middel
Størrelse:
ca. 183 x 29 cm
Materialer
Schachenmayr Miracle, 200 g pr. ngl
Løbelængde 200 g = 800 m
1 ngl i farve 00084 (sea color)
Garnforbruget kan variere fra person til
person.
Rundpind 3,5 mm, længde 80 cm
13 maskemarkører
Uldnål til at hæfte ender
Forkortelser: m = maske,
m-markør = maskemarkør, r = ret, p = pind,
vende-m = vendemaske
Strikkefasthed: 25 m og 36 p i retstrik = 10
cm x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere strikkepinde.
Grundteknikker:
Retstrik
Strik alle m ret på alle p.
Vendemasker (vende-m):
Efter arbejdet er vendt, lægges tråden foran
arbejdet, stik fra højre i 1. m (som om den
skal strikkes vr), løft m og garnet af sammen
og træk garnet over pinden bag arbejdet. M
trækkes over pinden og ligger dobbelt. Hvis
tråden ikke trækkes fast nok, opstår der huller
senere. Tag tråden foran igen mellem pindene
og strik videre som angivet i opskriften.

Opskrift
Slå 280 m op.
Strik 2 p i retstrik, idet der på 2. p sættes en
m-markør hver gang efter 20 m.
Nu strikkes rudemønster således med
forskydning mod venstre over de første 20 m,
siden mellem alle andre markeringer totalt 14
gange:
*1. p (retside): Strik 11 r, vend arbejdet
2. p: Strik 1. m som vende-m, strik 9 r, vend
arbejdet
3. p: Strik 1. m som vende-m (disse vende-m
i højre side kommer til at hvile til alle 280
m på p er strikket), strik 10 r (8 r, vende-m
i slutningen strikkes som én m, 1 r), vend
arbejdet.
4. p: Strik 1. m som vende-m, strik 9 r (indtil før
vende-m), vend arbejdet*
På alle p fra vrangsiden strikkes indtil før
vende-m, og på alle p fra retsiden strikkes 1
m videre end vende-m (idet vende-m strikkes
som en m).
Gentag 3. - 4. p. p indtil der fra retsiden strikkes
sidste m før m-markør.
Vend igen, strik 1. m som vende-m, strik 9
r, vend, strik 1. m som vende-m, 9 r, løft mmarkør på højre p.* Gentag *-*. Strik på denne
måde 14 ruder i alt.
Som mellemrækker strikkes der 5 p retstrik
som følger:
Efter sidste p af 14. rude strik fortsat i retstrik
tilbage over alle ruder, idet alle vende-m
strikkes som en m. På følgende p strik ved
slutningen af 14. rude yderligere 10 m op. Strik
yderligere 3 p i retstrik, idet ved sidste p fra
vrangsiden sættes m-markør hver gang efter
20 m. Der er 10 m tilovers.
I begyndelsen af en ny række med ruder, luk
fra retsiden i begyndelsen de første 10 m af
(derigennem forskydes begyndelsen af ruderækkerne med 10 m), og strik en række med
ruder som beskrevet ovenfor.

Tip til at lukke m løst af:
Strik 2 r, sæt de 2 strikkede m tilbage på
venstre p, strik begge m drejet r sammen. Strik
1 r, sæt begge m tilbage på venstre p, osv.
Montering
Hæft alle ender. Spænd sjalet ud i de angivne
mål, læg et fugtigt klæde over og lad det tørre.

Bemærk: Til bølgemønsteret skal
rudemønsteret forskydes med 10 m i
begyndelsen af en ny rude-række.

Vendemaske i begyndelsen af p fra vrangsiden

Afhængigt af strikkefastheden er der garn nok
til 11-12 rude-rækker. Til afslutning strikkes alle
vende-m som r. De andre som r = 280 m. Strik
yderligere 1 p retstrik og på luk på følgende 3.
p alle m løst af.
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