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RILLESTRIKKET V-SJAL MED DUSKER

Maya (100 % Ull. Nøste ca. 50 g = 125 m.)
Ca. 21 m x 39 p rillestr på p 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Se skisse
Ca. 350 g (fg 17504)
4 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, p=pinne, r=rett, rillestrikk=rillestr,
økn=økning

FORKLARINGER

Sjalet er vendbart (begge sidene ser like ut). Det er derfor bra å markere hva som er retten og vrangen med markører i
ulike farger. Det gjør det lettere å følge mønsteret og å vite hva som er retten og vrangen. Fest også markører i ulike
farger innenfor kantm i begge sidene så du lettere kan se hvor du skal øke og felle.
Kantmaske: Strikk siste m på p r, snu, ta første m løs av med garnet foran arb, forts å strikke i rillestr. Det dannes da
en kjede av m langs kanten.
Ta 1 m vr løs av: Løft 1 m fra venstre til høyre p, som om du skulle strikke den vr, med garnet foran arb. Når du tar første
m på p løs av når du strikker rillestrikk, dannes en rett, pen kant.
Øk 1 m: Strikk 1 m i fremre mb og 1 m i bakre mb.

SJAL

1. p: (retten): Ta 1 m vr løs av, strikk 4 r.
2. p (vrangen): Ta 1 m vr løs av, strikk 4 r.
3. p: Ta 1 m vr løs av, strikk r til det gjenstår 2 m, øk 1 m i neste m, 1 r = 6 m.
4. p: Ta 1 m vr løs av, strikk til det gjenstår 2 m, øk 1 m i neste m, 1 r = 7 m.
Fortsett å strikke rillestrikk og øk 1 m i slutten på hver p på samme måten til du har 181 m og sjalet måler ca. 43 cm fra
spissen, se skisse.
På neste p fra retten: Begynn å strikke V-formen i midten ved å strikke frem til midten på arb og fell av midtm. Nå deles
arb i to deler og strikkes ferdig, én del om gangen, med 90 m på hver del.

VENSTRE SIDE

*Neste p (retten): Ta 1 vr løs av, strikk 2 r sm, r ut p. OBS! Ingen økning i venstre side, det gjør at den blir rett, se
skisse.
Neste p (vrangen): Ta 1 vr løs av, strikk r ut p.*
Gjenta *-* til 5 m igjen på arb. Fell av.

HØYRE SIDE

Begynn ved midten fra vrangen og fell 1 m innenfor kantm i begynnelsen av p og øk 1 m på slutten av p. Fortsett på
samme måten som på venstre side, men øk og fell fra vrangen i stedet.

MONTERING

Fest løse tråder og lag 5 dusker. Sy fast duskene i hvert hjørne på sjalet, se skisse.
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