Noget Der Ligner
Jeg skriver ikke noget om garnforbrug. Det kan variere kraftigt afhængig af det udtryk, du
gerne vil have på det færdige arbejde. Strikkepind nummer 4 eller 5 er god og så kan du variere garntykkelsen.
En tynd garn giver et let og luftigt sjal, en tykkere et lidt mere kompakt udtryk. På billedet
nedenfor, er sjalet strikket op i én tråd Drops Alpaca og én tråd tynd morbærsilke på pind 5.
Garnvalget gør sjalet tungt og føjeligt.
Du kan med fordel strikke en lille prøve, inden du går i gang med sjalet.

Du skal være bekendt med teknikken med at strikke en bort/snipper yderst, hvor du løbende
strikker arbejdets hvilende masker med ind ved hjælp af sammenstrik af to masker på hver
anden pind ind mod arbejdet.
Sjalet består af et retstrikket midterparti, en inder - og en yderbort.

Midterpartiet:
Slå 3 m op.
1. p: slå om og strik ret pinden ud. Gentag
denne pind, til der er 36/60 løkker på hver side
af arbejdet. Der er angivet to forskellige antal
løkker, men du vælger selv. Det handler udelukkende om størrelsen på det retstrikkede midterparti. Luk af, når du har det færdige mål.

Inderborten:
Saml alle 36/60 løkker fra den ene langside
(der er 2 sider) op på pinden. Strik hver side
for sig, på følgende måde:
1. pind: slå om, 3r, *(slå om, 1r) 6 gange, 6r*.
Gentag fra* til * til der er 9m tilbage,
(slå om,1r) 6 gange, 3r.
2. - 4. pind: slå om, strik ret pinden ud.
5. pind: slå om, 2r, (2r, sm) 3 gange, *(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*. Gentag fra * til* indtil der
er 14 m tilbage (slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 3 gange, 2r.
6. - 8. pind: som 2. pind.
9. pind: slå om, 3r, 2r sm; slå om, 1r, (2r sm) 2 gange, *(1r, slå om) 6 gange, (2r sm) 6 gange*. Gentag
fra* til* indtil der er 16m tilbage, (slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 2gange, 1r, slå om, 2r sm,3r.
10. – 12 pind: som 2. pind.
13. pind: slå om, 3r, (slå om, 1r) 2 gange, (2r sm) 4 gange, *(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*.
Gentag fra * til* indtil der er 19m tilbage, (slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 4 gange, (slå om, 1r) 2 gange,
3r.
14. – 16. pind: som 2. pind.
17. pind: slå om, 3r (slå om, 1r) 3 gange, (2r sm) 5 gange, *(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*.
Gentag fra * til* indtil der er 22m tilbage, (slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 5 gange, (slå om, 1r) 3 gange,
3r.
18. – 20. pind: som 2. pind.
21. pind: slå om, 3r, (slå om, 1r) 4 gange, (2r sm) 6 gange, *(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*.
Gentag fra * til* indtil der er 7m til tilbage, (slå om, 1r) 4 gange, 3r.
22. – 24. pind: som 2. pind.
25. pind: slå om, 3r, 2r sm, (slå om 1r) 5 gange (2r sm) 6 gange*(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*.
Gentag fra * til* indtil der er 10 m til tilbage, (slå om, 1r) 5 gange, 2r sm, 3r.
26. – 28. pind: som 2. pind.
29. pind: slå om, 3r (2r sm) 2 gange *(slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 6 gange*. Gentag fra * til* indtil der
er 13m tilbage, (slå om, 1r) 6 gange, (2r sm) 2 gange, 3r.
30. – 32. pind: som 2. pind.
Spring ned til pind 9 og gentag nu pind 9-32 indtil du synes, at arbejdet har en passende størrelse. Lad
maskerne hvile og strik den anden side på samme måde. Lad også disse masker hvile, for nu skal der
strikkes snipper langs hele sjalet.

Snipper:
Slå først 8 masker op. Disse masker er bortens bredde og nu skal du så i gang med at strikke
den. Samtidig med du strikker den, strikker du sjalet sammen med borten, så snipperne
fæstnes til sjalets yderkanter.
1 pind: (forsiden) Tag en maske løs af, 2 r,
(slå om 2 gange, 2 r sammen) 2 gange, 1 r
(10 masker)
2 pind: 3 r, 1 vr, 2 r, 1 vr, 3 r (den sidste
maske strikkes ret sammen med masken fra
sjalets kant, så du på den måde får fæstnet
snipperne til sjalet)
3 pind: 1 ret løs af, 9 r
4 pind: 10 (husk igen at strikke den sidste
maske ret sammen med masken fra sjalets
kant – dette gøres på alle lige pinde)
5 pind: 1 maske løs af, 2 r, (slå om 2 gange,
2 r sammen) 3 gange, 1 r (13 masker)
6 pind: 3 r, 1 vr, (2 r, 1 vr) 2 gange, 3 r (husk
sammenstrik af masker)
7 pind: 1 maske løs af, 12 r
8 pind: 13 r (husk sammenstrik af masker)
9 pind: 1 maske løs af, 12 r
10 pind: luk 5 masker, 7 r (8 masker)
Start forfra ved pind 1 og fortsæt med disse 10 pinde, til du er ved enden af arbejdet. Luk de
resterende masker af. Hæft ender, sy inderborten sammen, skyl op og tør. Bær sjalet og nyd,
at du har et smukt stykke arbejde frembragt af dig.
Vil du lave et ﬁrkantet sjal/svøb, skal du gøre som ovenfor, men i stedet for at starte med en
trekant, skal du strikke en ﬁrkant, hvor du så samler masker op langs alle ﬁre sider. Så starter
du således:
Midterpartiet:
Slå 3 m op.
1. p: slå om og strik ret pinden ud. Gentag denne pind, til der er 36/60 løkker på hver side af
arbejdet.
Næste p: slå om, strik 3 r sm, ret pinden ud. Gentag til der igen er 3 m tilbage. Luk af.
Nu samler du op langs de ﬁre sider, strikker inderborten og fortsætter, som beskrevet ovenfor.

