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Et smukt kvadratisk sjal strikket i ren
lammeuld.
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Materialer
300 g New Zealand Lammeuld fra Filcolana.
Strømpepinde nr. 4 mm og rundpind nr. 4 mm i 60 
cm, 80 cm, og i 100 cm.

Mål
110  cm x  110 cm.

Strikkefasthed
20 masker og 36 pinde i glatstrikning = 10 x 10cm.

Sjalet
Slå 8 masker op fordelt på 4 pinde og strik rundt.
Strik 1 ret, slå om, 1 ret - omgangen rundt.
Strik 1 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret - omgangen 
rundt. Denne omgang er den samme som omgang 1 
i diagrammet, som viser ¼ af sjalet. Sæt evt. en ma-
skemarkør i hjørnerne, det letter arbejdet.

Fortsæt med at strikke efter diagrammet  alle lige 
omgange strikkes ret.
Der strikkes først fra omgang 1 til og med omgang 
151. Så strikkes omgang 33 til og med omgang 79 en 
gang til. Og til sidst strikkes det lille diagram der ses 
øverst.

Omgangene fra A til og med E er stadig kun vist i dia-
grammet som hver 2. omgang, det vil sige at der skal 
strikkes 1 omgang mellem dem. På disse omgange 
strikkes ret over ret og vrang over vrang.
Nu skal spidserne strikkes færdige hver for sig efter 
diagrammet og der strikkes ret på alle pinde.

Hæft ender, vask og skyl sjalet i lunkent vand og 
spænd det ud i facon og lad det tørre. 
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Hjælp til diagrammet
De kraftige streger i diagrammet markerer gentagelser. Tallene inde i diagrammet angiver det antal masker 
der skal strikkes. Strik først omgangene fra 1 til og med omgang 151, strik dernæst omgangene fra 33 til 
og med omgang 79, slut med 812 masker hele vejen rundt. Strik så efter det lille diagram øverst, begynd 
med omgang A. Husk at det kun er hver anden omgang der er tegnet i diagrammet.Tegnforklaring: 
 

 Ret fra retsiden, vrang fra vrang siden 
 Slå om 
 2 ret drejet sammen 

  2 ret sammen 
 3 sammen (1m ret løs af, 2ret sammen, den løse m over) 
 Ret på alle pinde 

 Maskeantal.  

Vrang på retsiden. 

  Masken eksisterer ikke 
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