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Str.: 54 x 180 cm
Material: Lana Grossa Setasuri (69 % alpaka Suri, 31 % silke,
løbelængde = ca. 212 m / 25 gr.), 100 g majsgul (fv 6); 2 rundpinde nr. 4, 120 cm, hæklenål nr. 3,5, 4 maskemarkører.
Forklaringer:
Grundmønster: Sjalet strikkes i omgange, idet der begyndes
med at strikke på 2 rundpinde og på hver side af opslagningspinden. Derfor bruges 2 rundpinde. Hver halvdel af sjalet
strikkes på hver sin rundpind, til der er masker nok til at komme
omkring hjørnerne med 1 rundpind. Der slås op med åbent
maskeopslag over wiren på den 2. rundpind. Maskeantallet
skal være delbart med 18 + 4 m. I begyndelsen er det 12 x 18
m + 4 m = 220 m. Diagrammet viser omgangens begyndelse
og begyndelsen på den ene langside på sjalet. På langsiden
er der indtegnet 1 rapport. Denne skal til gentages 12 gange.
Diagrammet viser det halve sjal, som strikkes 2 gange = 1 hel
omgang. De grå tegn i diagrammet viser forbindelsen og skal
ikke strikkes. Sæt et mærke ved omgangens begyndelse og
sæt ligeledes en maskemarkør i hvert hjørne. Diagrammet viser hver 2. omg. På de mellemliggende omg strikkes alle m og
omslag ret. Strik 1. – 84. omg 1 gang.
Strikkefasthed: 20 m og 35 p i grundmønster – ikke udspændt
-på rundpind nr. 4 = 10 x 10 cm, 16 m og 29 omg i grundmønster – udspændt – på rundpind nr. 4 = 10 x 10 cm.
Opskrift:
Slå 220 m op på rundpind nr. 4 over wiren på den anden rundpind og strik 1 p ret. Strik derefter videre i ret langs den anden
side af opslagningskanten på den anden rundpind. Der er nu
220 m på hver rundpind. Strik den 1. omg som vist i diagrammet og strik frem til de grå masker med den 1. rundpind. Strik

masker-ne på den 2. rundpind på samme måde. Sæt maskemarkører de anviste steder. Fortsæt med at strikke rundt efter
diagrammet, til der er muligt at komme rundt på kun den 1.
rundpind. Efter den 84. omg, hækles videre med hæklenål nr.
3½ således: Hækl efter diagrammet, * idet det viste maskeantal hækles sammen med 1 fm, efterfulgt af en lm-bue på 5 lm,
gentag fra *. Udlign maskeantallet i hjørnerne.
Montering: Fugt sjalet i lunkent vang, tryk det fri for vand i et
håndklæde og spænd det ud efter målene.

TIP
ÅBENT MASKEOPSLAG:
Der skal bruges 2 rundpinde til åbent maskeopslag. Læg
de to pinde parallelt og begynd med en startløkke. Slå nu
det ønskede antal m op på de to pinde.
Træk den anden rundpind frem, så det er wiren, der ligger
parallelt med den første pind. Strik maskerne i ret på den
første pind og træk derefter pinden frem, så wiren nu ligger
langs stykket med masker. * Drej arb og strik maskerne på
den anden rundpind i ret. Træk derefter den anden pind
frem, så wiren ligger langs stykket med masker. Drej arb og
strik m på den første rundpind ret. Træk derefter den første
pind frem, så wiren ligger langs stykket med masker. Gentag fra * og fortsæt rundt efter opskriften. Når der er strikket
et stykke med udtagninger de anviste steder, er der plads
nok omkring hjørnerne til, at der kan strikkes videre på 1
rundpind.
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Det grå felt viser 1 rapport

= Strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og
træk den løst aftagne m over)
= strik 3 ret overtrukket sammen (= tag 2 m ret sammen løs af, strik næste m
ret og træk de løst aftagne m over)
= 1 m ud: Strik 1 ret i kanten af retmasken på den foregående omg
= Hjørnemaske: Strik 3 m i hjørnemasken (= 1 ret + 1 omslag + 1 ret)
= Skal ikke strikkes, tjener kun for at give bedre oversigt
= Antal m, der skal hækles sammen af 1 fm, efterfulgt af en lm-bue på 5 lm

= Strik 2 ret sammen

= 1 omslag

Tegnforklaring:
= 1 ret

Rapport = 18 m
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STRIKKEPRØVE
Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er
angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere
masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den,
der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den
perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.
Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.

FORKORTELSER
m = maske(r) · rk = pind(e) · omg = omgang(e) · Fv. = farve · vrang = vrang · ret = ret · rts = retsidepind · vrs = vrangsidepind · sm
= sammen · arb = arbejdet · flg. = følgende · rk = række · stm = stangmaske · lm = luftmaske · km = i strik kantmaske og i · hækling
kædemaske · fm = fastmaske
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