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FESTLIGT OG GLITRENDE KNAP-SJAL

Llama Silk (70% blød babylama, 30% morbærsilke. Ca 50 g = 165 m)
Glittra (60% Cupro, 40% Metalfiber. Nøgle ca 20 g = 100 m)
Ca 15 m og 18 p i mønster på p 7 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 40 x 190 cm
Fv 1: Ca 150 g (fv 12205, Llama Silk)
Fv 2: Ca 120 g (fv 18102, Glittra)
7 mm
10 knapper
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• 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.

FORKORTELSER

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, m=maske/masker, sm=sammen, r=ret/retmaske, p=pind/pinde.

FORKLARINGER

retstrikning: alle pinde strikkes ret
sm: strik 2 m ret sammen
tag ud: løft tråden mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret

MØNSTER

P 1: *Strik 1 r, slå om, 2 r sm*, gentag *-* til der er 1 m tilbage på pinden, 1 r.
P 2: Strik 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr*, gentag *-* pinden ud.
(strik omslagene ret, strik m vrang)
P 3: *Strik 1 r, 2 r sm, slå om*, gentag *-* til der er 1 m tilbage på pinden, 1 r.
P 4: Strik 1 vr, *1 r, 2 vr*, gentag *-* pinden ud.
(strik omslagene ret, strik m vrang)
Gentag disse 4 pinde til den ønskede længde.

SJAL

Slå 56 m op med dobbelt garn (en tråd fv 1 og en tråd fv 2) på p 7. Strik 5 p ret (Første og sidste pind = vrangsiden).
Strik 2 r, mønster til der er 2 m tilbage på pinden, 2 r. De 2 yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde gennem hele arb.
Når hele arb måler ca 185 cm, eller ønsket længde, strikke 4 p retstrikning. Luk på næste p alle m af ganske løst
- det må ikke stramme.

MONTERING

Spænd sjalet ud mellem fugtige håndklæder og lad det tørre. Hæft alle ender.
Sy alle knapper i med start ca 40 cm fra den ene korte side (læg sjalet over skuldrene, knapperne skal sidde på venstre
sides forkant). Knaphul = brug et hul i mønstret nærmest de 2 retstrikkede m i forkanten.
Tips! Sy ikke knapper i hvis det skal bruges som et almindeligt sjal/tørklæde.
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