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RETSTRIKKET V-SJAL MED KVASTE

Maya (100 % Uld. Ca 50 g = 125 m)
Ca 21 m x 39 p retstrikning på p 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
Se skitse
Ca 350 g (fv 17504)
4 mm
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

vrangs=vrangside, m=masker, indt=indtagninger, p=pind, rm=retmasker, rets=retside, rest=retstrikning,
kantm=kantmaske, mb=maskebue, sm=sammen, arb=arbejdet, udt=udtagning.

FORKLARINGER

Sjalet er vendbart (de to sider er ens). Det er derfor en god ide at markere ret- og vrangside med markeringer i
forskellige farver. Det gør det lettere at følge mønstret og holde styr på ret- og vrangside. Sæt også markeringer i
forskellige farver indenfor kantm i begge sider, for lettere at se, hvor udtagninger og indtagninger skal laves.
Kantmaske: Strik sidste m på pinden ret, vend tag første m løst af med garnet foran arb, fortsæt med at strikke retst.
Der dannes herefter en kæde af m langs med kanten.
Tag 1 vm løs af: Flyt 1 m fra venstre til højre p, som om du ville strikke den vrang, med garnet foran arb.
Når du tager den første m af i retstrikning, dannes en lige flot kant.
Tag 1 m ud: Strik 1 m i forreste mb og 1 m i bagerste mb.

SJAL

Slå 5 m op på p 4.
P 1: (rets) tag 1 vm løs af, strik 4 rm.
P 2: (vrangs) tag 1 vm løs af, strik 4 rm.
P 3: Tag 1 vm løs af, strik rm til der er 2 m tilbage, tag 1 m ud i næste m, 1 rm = 6 m.
P 4: Tag 1 vm løs af, strik rm til der er 2 m tilbage, tag 1 m ud i næste m, 1 rm = 7 m.
Fortsæt med at strikke retst og tag 1 m ud i slutningen af hver p på samme måde, til du har 181 m og sjalet måler ca
43 cm fra spidsen, se skitse.
På næste p fra rets: Begynd at strikke V-formen i midten ved at strikke frem til midten af arb og lukke midterm af. Nu
deles arb i to dele og strikkes færdigt en af gangen med 90 m i hver del.

VENSTRE SIDE

Fortsæt efter den indtagne m i midten fra rets af arb: Tag 1 vm løs af, strik 2 rm sm, rm til der er 2 m tilbage, tag 1 m ud i næste m, 1 rm.
Næste p (vrangs): Tag 1 vm løs af, strik rm pinden ud.
*Næste p (rets): Tag 1 vm løs af, strik 2 rm sm, rm til der er 2 m tilbage, tag 1 m ud i næste m, 1 rm.
Næste p (vrangs): Tag 1 vm løs af, strik rm pinden ud.*
Gentag *-* til arb måler ca 28 cm fra midten langs den indvendige kant på arb, se skitse.
*Næste p (rets): Tag 1 vm løs af, strik 2 rm sm, rm pinden ud. OBS! Ingen udt i den venstre side, det betyder, at den
bliver lige, se skitse.
Næste p (vrangs): Tag 1 vm løs af, strik rm pinden ud. *
Gentag *-* til der er 5 m tilbage på arb. Luk af.

HØJRE SIDE

Begynd ved midten fra vrangs og tag 1 m ind indenfor kantm i begyndelsen af p og tag 1 m ud i slutningen af p.
Fortsæt på samme måde som på venstre side men tag ud og ind fra vrangs i stedet.

MONTERING

Hæft trådene og lav 5 kvaste. Sy kvastene fast i hvert hjørne, se skitse.
FORKLARING – Kvaste
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