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Sjal
Sværhedsgrad: Let
Mål: Ca. 145 x 44 cm
Materialer
Schachenmayr Bravo Tweed
1 ngl/200 g i fv 08374 (brun)
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme partinr.
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Pinde: Milward rundpind 5 mm (100 cm)
Strikkefasthed:
Retstrikning (alle pinde ret) på p 5 mm: 13 m og 24 p = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere pinde.
Bemærk: For at gøre sjalet blødt og luftigt, strikkes med tykkere pinde
end sædvanligt ved det anvendte garn.
2-i-1: Strik (1 r, 1 dr r) i samme maske (= 1 m taget ud).
3-i-1: Strik (1 r, slå om, 1 r) i samme maske (= 2 m taget ud).
Sjal
Slå 3 m op og strik frem og tilbage i retstrikning (= strik alle pinde ret).
1. p (retsiden): 1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r (= 5 m).
2. p (vrangsiden): Strik alle m og omslag ret.
3. p: 2 r, slå om, 1 r, slå om, 2 r.
4. p: Strik alle m og omslag ret.
5. p: 2 r, slå om, 2-i-1, strik ret til de sidste 3 m, 2-i-1, slå om, 2 r (4 m taget
ud = 11 m).
6. p: Strik alle m og omslag ret.
Gentag 5.-6. p til der er strikket 94 p og der er 187 m på pinden (arb
måler ca. 39 cm i højden på midten).
På næste p strikkes en hul-rk sådan:
Næste p (retsiden): 1 r, *2 r sm, slå om*, gentag *-* til de sidste 2 m, 2 r.
På næste p strikkes alle m og omslag ret.
Nu strikkes ﬂæsekant således:
1. p (retsiden): Strik 3-i-1 i hver maske = 561 m.
2. p (vrangsiden): *3 vr, 3 r*,
gentag *-* pinden hen, slut
med 3 vr.
3. p: *3 r, 3 vr*, gentag *-*
pinden hen, slut med 3 r.
Fortsæt i rib (3 r, 3 vr) som
maskerne viser, til ﬂæsen
måler 5 cm. Luk af i rib.
Montering
Hæft ender. Fugt sjalet, spænd
det ud i en halvcirkel og lad
det tørre.
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