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TREKANTSJAL I HULMØNSTER

Llama Silk (70 % Blød babylama, 30 % Mulberrysilke. Ca 50 g = 165 m)
Ca 23 m x 30 p i mønster på p 3 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
One size
Ca 50 cm
Ca 190 cm
Ca 200 g (fv 12201)
3 mm, 80 cm
3 mm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODEL Ida Göransson
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at 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

m=maske, r=ret, mb=maskebue, p=pind/pinde, rundp=rundpind, sm=sammen, omg=omgang, lm=luftmaske, fm=fastmaske.

FORKLARINGER

Der laves vendepinde langs den retstrikkede kant for at kanten ikke skal stramme og der laves omslag for at undgå hul
ved vendingen.
Retstrikning: Alle pinde strikkes ret.
Luftmaske (lm): Lav en løkke * stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag *-* til det ønskede antal m er opnået.
Fastmaske(fm): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne.

SJAL

Slå 419 m op på rundp 3. Strik 3 p ret.
Næste p (=retsiden): 3 r, tag næste m løst af som om den skulle strikkes ret, lav et omslag på venstre pind, sæt den løse
m drejet tilbage på pinden, vend, hold garnet rimeligt stramt, strik 3 r, vend, 3 r, strik omslaget + 3 m drejet ret sammen.
Strik mønster ifølge diagrammet til der er 6 m tilbage på pinden, 3 r sammen, 3 r. Gentages på alle pinde fra retsiden.
Vrangsiden: 3 r, tag næste løst af, lav et omslag på venstre pind, sæt den løse m tilbage på venstre pind, vend, 3 r, vend,
3 r, strik næste m + omslaget vrang sammen, vrang til der er 3 m tilbage på pinden, 3 r. Gentages på alle pinde fra vrangsiden.
Gentag disse 2 pinde til der er 11 m tilbage på pinden.
Fra retsiden: 3 r, tag den næste m løst af som om den skulle strikkes ret,slo om venstre pind og sæt den løse m drejet
tilbage på venstre pind, vend, 3 r, vend, 3 r, tag 2 m + omslaget løst af, strik 3 r sammen, træk de løse m + omslaget
over de 3 sammenstrikkede m, 3 r = 7 m.
Vend, 2 r, 3 r sammen, 2 r = 5 m.
Vend, 1 r, 3 r sammen, 1 r = 3 m.
Vend, 3 r sammen. Klip ikke garnet over.

KANT

Hækl 1 omg rundt om sjalet. Start i spidsen, der hvor du sluttede med at strikke. Sæt den sidste m på hæklenålen, 3 lm,
1 fm i hver 4. p langs den skrå side. Over den lige side hækles, 3 lm, 1 fm i hver 3. m, fortsæt langs den anden skrå side
med at hækle 3 lm, 1 fm i hver 4. p.

MONTERING

Hæft alle ender. Læg arb mellem fugtige håndklæder og lad det tørre.

TEGNFORKLARING

DIAGRAM

gentag *-*

= r på rets, vr på vrangs
/

= 2 ret sammen

\

= tag 1 m ret løs af, 1 r, træk den løse m over
den strikkede
= tag 1 m ret løs af, 2 r sm, træk den løse m
over de strikkede

O

slut her

gentag *-*

start her
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= slå om

