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”Falochron” er polsk for de forskellige 
måder bølger brydes langs kysten. Dette 
halvcirkelsjal er designet til at blive strikket i 
3 farver Arwetta classic. 
Sjalet strikkes oppefra og ned, fortrinsvis 
i retstrik, med brede tofarvede kanter i 
løftemasker og et meget simpelt hulmønster. 
Dette er både et sjovt projekt, takket være 
kombinationen af farver og teksturer, og 
samtidig er det et interessant og smukt sjal 
som du vil nyde at have på.
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Materialer
Arwetta Classic af Filcolana: 
Farve 1: 100 g farve 954 (Light Grey (melange))
Farve 2: 50 g farve 990 (Ragsock (mouliné))
Farve 3: 100 g farve 955 (Medium Grey (melange))
Rundpind 3,5 mm (100 cm)

Størrelse
One size

Mål
Bredde (forneden): 206 cm
Højde (midt): 63 cm

Strikkefasthed
18 m og 38 p i retstrik efter vask = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
LM (lang maske): Strik næste maske ret og sno der-
efter garnet om pinden 2 gange. På den efterfølgende 
pind lader man garnet der er snoet om pinden falde af 
pinden igen.
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1 udtv (udtagning): Stik højre pind forfra ind under 
lænken mellem m, løft den op på pinden og strik 
den ret gennem bagerste maskeled fra retsiden. Fra 
vrangsiden stikkes højre pind bagfra ind under læn-
ken mellem m, som løftes op på pinden og strikkes  
vrang gennem forreste maskeled.
1 udth (udtagning): Stik højre pind bagfra ind un-
der lænken mellem m, løft den op på pinden og strik 
den ret gennem forreste maskeled fra retsiden. Fra 
vrangsiden stikkes højre pind forfra ind under lænken 
mellem m, som løftes op på pinden og strikkes vrang 
gennem bagerste maskeled.
Dbl o-indt (dobbelt overtræksindtagning): Tag 2 m ret 
løs af, som skulle de strikkes sammen, 1 r, træk de 
løse m over den netop strikkede.
Llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem ret sammen.

Fremgangsmåde
Sjalet strikkes fra midten af ”nakken” på øvertste 
kant og ned. Hulmønsteret er både på diagram og 
tekst.

Sjal
Slå 3 m op med farve 1 og strik 36 pinde ret.
Vend ikke arbejdet for enden af den 36. pind. Roter 
i stedet arbejdet 90 grader i urets retning og strik 
18 m op langs kanten af arbejdet - 1 maske for hver 
retrille.
Roter igen arbejdet 90 grader i urets retning og strik 
3 op langs opslagningskanten - 1 maske for hver op-
slagningsmaske [24 m på pinden].

Begynd mønster
1. pind (retsiden): 3 r, 1 udth, [2 r, 1 udth] til de 
sidste 5 m, 2 r, 1 udtv, 3 r. [10 m taget ud; 34 m på 
pinden]
2. pind (vrangsiden): 3 r, 1 udth, [4 r, 1 udth] til de 
sidste 7 m, 4 r, 1 udtv, 3 r. [8 m taget ud; 42 m på 
pinden]
3. pind: 3 r, 1 udth, [4 r, 1 udth] til de sidste 7 m, 4 r, 
1 udtv, 3 r. [10 m taget ud; 52 m på pinden]
4. pind: 6 r, 1 udth, [5 r, 1 udth] til de sidste 11 m, 5 
r, 1 udtv, 6 r. [9 m taget ud; 61 m på pinden]

Del 1
Fortsæt med farve 1.
1. pind (retsiden): 3 r, 1 udth, strik ret til de sidste 3 
m, 1 udtv, 3 r. [2 m taget ud]
2. pind (vrangsiden): Strik ret pinden ud.
3. – 6. pind: Strik som 1. pind. [8 m taget ud; 71 m 
på pinden]
Gentag 1. – 6. pind til der er 281 m på pinden. [210 
m taget ud]
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Hulmønster diagram

1. pind (retsiden): 3 r, 1 udth, strik ret til de sidste 3 m, 
1 udtv, 3 r. [2 m udt]
2. pind (vrangsiden): Strik r pinden ud.
3. pind: 3 r, Strik LM til de sidste 3 m, 3 r. 
4. pind: Strik r pinden ud.
5. pind: 3 r, 1 udth, strik ret til de sidste 3 m, 1 udtv, 3 r. 
[2 m udt]
6. pind: 3 r, 1 udtv, strik vrang til sidste 3 m, 1 udth, 3 r. 
[2 m udt]
7. pind: 3 r, 1 udth, 2 r sm, 3 r, slå om, *1 r, slå om, 3 r, 
dbl o-indt, 3 r, slå om*. Gentag fra * til * til sidste 9 m, 1 
r, slå om, 3 r, llr, 1 udtv, 3 r. [2 m udt]
8. pind: 3 r, 1 udtv, strik vrang til sidste 3 m, 1 udth, 3 r. 
[2 m udt]
9. pind: 3 r, 1 udth, 2 r, 2 r sm, k2, slå om, 1 r, *2 r, slå 
om, 2 r, dbl o-indt, 2 r, slå om, 1 r*. Gentag fra * til * til 
sidste 11 m, 2 r, slå om, 2 r, llr, 2 r, 1 udtv, 3 r. [2 m udt]
10. pind: 3 r, strik vrang til sidste 3 m, 3 r. 
11. pind: 3 r, 1 udth, 1 r, slå om, 1 r, dbl o-indt, 1 r, slå 
om, 2 r, *slå om, llr, 1 r, slå om, 1 r, dbl o-indt, 1 r, slå 
om, 2 r*. Gentag fra * til * til sidste 12 m, slå om, llr, 1 
r, slå om, 1 r, dbl o-indt, 1 r, slå om, 1 r, 1 udtv, 3 r. [2 m 
udt]
12. pind: 3 r, 1 udtv, strik vrang til sidste 3 m, 1 udth, 3 
r. [2 m udt]
13. pind: 3 r, 1 udth, 1 r, slå om, llr, 1 r, slå om, dbl o-
indt, slå om, 1 r, 2 r sm, slå om, *1 r, slå om, llr, 1 r, slå 
om, dbl o-indt, slå om, 1 r, 2 r sm, slå om*. Gentag fra * 
til * til sidste 4 m, 1 r, 1 udtv, 3 r. [2 m udt]
14. pind: 3 r, 1 udtv, strik vrang til sidste 3 m, 1 udth, 3 
r. [2 m udt]

Diagramforklaring Hulmønster - tekst
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Del 2
Skift til farve 2. 
1. – 4. pind: Strik 1. – 4. pind af hulmønsteret (se 
side 3). [2 m taget ud]

Skift til farve 3.
5. – 14. pind: Strik 5. – 14. pind af hulmønsteret. [18 
m taget ud]

Gentag Del 2 yderligere 4 gange. [80 m taget ud; 
381 m på pinden]

Montering
Luk alle m af. Hæft alle ender. Vask sjalet og spænd 
det ud mens det er vådt efter de angivne mål.


