Slik strikker du et

"Romantisk sjal"

Designer: Magda Elin Johnsen
Størrelse: Høyde: ca 80 cm
Bredde: ca 115 cm uten frynsene.
Garn: 200 g mellomtykt mohairgarn
Garnlengde: ca 145 m pr 50 g
Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm
Pinner: Rundpinne 80 cm nr 6
5 pinner nr 5 - heklekrok nr 5
Silkebånd ca 1.5 cm bred og 3 m langt, 2 trykknapper
og 2 pynteknapper.
Sjalet strikkes frem og tilbake med mønsterstrikk på rettsiden, på baksiden strikkes vrangmasker hele tiden utenom
første og siste maske de strikkes rett på begge sider.
Velg bunnfarge/mønsterfarge. Selve sjalet, 2 roser og
kanten nederst på pulsvantene i bunnfargen. Kanten øverst
på sjalet pulsvantene, faksene på sjalet og 1 rose i mønsterfargen.
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Legg opp 3 masker og strikk første pinnen rett,
snu og strikk vrang tilbake. Følg diagrammet
og avslutt når
arbeidet måler 62 cm fra spissen. Skift til mønsterfargen:
Pass på at du er på rettsiden og strikk 2 og 2
masker sammen ut omgangen, snu og strikk
vrang tilbake. Snu og lag en hullrad ved å strikke *2 sammen, 1 kast* ut omgangen. Strikk
vrangt tilbake. Neste omgang strikker du 1
rett og 1 vrang, snu og strikk rett over rett og
vrang.
Fra rettsiden skal du nå øke 1 maske i hver
rettmaske ut omgangen. Snu og gjør det samme
på neste omgang. Strikk 2 omganger 2 rett og
2 vrang, (snu du er nå på vrangsiden av arbeidet). Øk 1 maske i hver rettmaskegruppe slik
at det blir 3 rette, strikk videre 2 vrang, neste
omgang 3 vrang og 2 rett. Fra vrangsiden økes
nå 1 maske i hver rettmaskegruppe slik at det
blir 4 rette og 2 vrang. Strikk slik uten å øke 2
omganger til og fell av.
Fest trådene og sett på frynser og roser. Sett i
silkebånd.

Frynser:
Bruk et cdcover og tvinn garnet rundt, klipp opp
på toppen og bruk 2 tråder på hver frynse.

Pulsvanter
Legg opp 36 m på 4 pinner og strikk 1 rett og 1 vrang
8 cm. På neste omgang økes 1 maske i hver rettmake
omgangen ut. Fortsett slik 6 cm, fell av. Heklet kant
som avslutning:
1 fastmaske i neste maske, hopp over 2 lm og hekle
følgende i neste maske: 3 staver, 3 lm og 3 staver,
hopp over 2 lm og hekle 1 fm i neste maske, gjenta ut
omgangen. Fest trådene og hekle samme rose som på
sjalet. Bruk en bit av silkebåndet og fest trykknapp og
eventuelt en liten pynteknpp på toppen. Sy rosen forsiktig på silkebåndet.

Heklet blomst
Legg opp 4 lm, ta sammen m en kjedemaske.
Hekle 2 lm og fortsett med 11 st rundt ringen,
12 tilsammen. Skift farge. Start ved omgangens
begynnelse og hekle 3 lm, hopp over 1 lm og
hekle 1 fm i neste maske, gjør dette 5 ganger
til, - du har nå 6 løkker. Du skal nå fylle løkkene: 1 halvstav, 3 st, 1 ds, 3 st, 1 halvstav
i hver løkke. Avslutt å ta kroken under den
første fastmasken og hekle 1 fm rundt denne.
Fortsett med 5 lm og hekle 1 fm rundt neste
fm. Du skal lage 6 løkker, fortsett ut omgangen. Hekle 1 kjm i samme maske som du
startet omgangen med. Fyll så hver løkke med
følgende: 1 fm, 1hst, 5 st, 1 hst og 1 fm. Fest
perlen og trådene og knyt en tråd under de sist
heklede kronbladene (for å få til en mer struttende rose).
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Diagram Romantisk sjal

strikk rett på rettsiden og vrang på vrangsiden
1 kast
2 rette sammen, 1 kast
1 kast, 1 maske løs av, strikk 1 rett, trekk den løse
masken over
1 kast, 1 maske løs av, strikk 2 masker sammen, trekk
den løse masken over, 1 kast
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