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Sjal
STØRRELSE: Ca. 23 cm x 161 cm.
MATERIALER
Schachenmayr Summer Ombré, 50 g ngl.
Løbelængde 50 g = ca. 120 m
Fv 00082 (petrol dégradé), 4 ngl.
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme partinr i den
enkelte farve.
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Pinde: 3,5 til 4,0 mm
Bemærk: Sjalet er strikket løst, og derfor er der brugt en tykkere pind, end den
der er angivet på banderolen.
STRIKKEFASTHED
Grundmønster: 18 m x 20 p = 10 cm x 10 cm
oti=overtræksindtagning over 3 m: 2 m løst af som om de skulle strikkes r, 1 r,
træk den løse m over.
Grundmønster/Diagram:
Maskeantal deleligt med 10 + 1 m.
Strik efter nedenstående diagram. Gentag fra 1. til 16. rk.
Slå 41 m løst op og strik 1. p r (= vr-side)
Strik herefter efter diagram. Efter ca. 160 cm og 16. p i diagrammet strikkes en
p r. Luk herefter alle m af i r.
Samlet længde = ca. 161 cm.
MONTERING
Spænd sjalet ud i de angivne mål, læg et fugtigt klæde over og lad det tørre.
Hæft ender
Frynser: Klip frynser af i 30 cm længde. Læg trådene dobbelt og sæt frynsen på
med en hæklenål = længde ca. 14 cm.
Start med én i hver side og fordel derefter frynserne på opslagnings- og
aﬂukningskanten. Ca. 9 frynser på hver kant med 10 tråde i hver. Klip frynserne
op og klip dem til.

= Fra r-side 1 r, fra vr-side 1 vr
= Fra r-side 1 vr, fra vr-side 1 r
= Slå om
= Overtræksindtagning over 3 m
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