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Et stort og smukt sjal med hulmønstre, der 
stråler ud fra blomstermønsteret i midten. 
Sjalet kan bruges over en smuk kjole til en 
fest – eller man kan svøbe det om sig, når 
man går en aftentur og duggen falder.
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Materialer
250 g Saga fra Filcolana i farve 303 (Sea Glass)
175 g Tilia fra Filcolana i farve 330 (Ash)
Rundpind 5 mm, 100 cm
Markører

Størrelse
Onesize

Mål
Langs overkanten (vingerne): 192 cm
Dyb ved nakke: 100 cm

Strikkefasthed
17 m og 25 p i glatstrikning og hulmønster på p 5 
mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
1 la gf: Tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbej-
det. 
DBI (dobbelt indtagning): tag 1 m ret løs af, strik 2 
ret sammen, træk den løse maske over.
CDI (centreret dobbelt indtagning): tag 2 m ret sam-
men af, som skulle de strikkes sammen, strik 1 ret, 
træk de løse m over.
Llr: tag 2 m ret løs af efter hinanden, sæt dem tilbage 
på venstre pind og strik dem drejet ret sammen.
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Pind 2C (vrangsiden): 1 la gf, strik vr til sidste m, 
1 r.

Strik all 31 pinde fra diagram C – NB den sidste pind 
er fra retsiden. 

På næste pind (vrangsiden) lukkes alle 705 m r af. 
Pas på ikke at lukke for stramt af.

Montering
Hæft alle ender. Vask sjalet blidt og spænd det ud så 
hulmønsteret åbner sig. Lad det tørre fladt.

Arbejdsgang
Sjalet strikkes fra nakken og ud og ned. Sjalet består 
af fire sektioner, der hver har det samme mønster. 
Sektionerne er opdelt med markører. Der tages ud på 
alle pinde fra retsiden.
De tre hulmønstre er vist i diagrammer. Der strikkes 
med en tråd Tilia og en tråd New Zealand lammeuld 
holdt sammen gennem hele sjalet.

Diagrammer
Diagrammerne ses alle fra retsiden og kun pinde fra 
retsiden er vist (på pinde fra vrangsiden strikkes alle 
m vr). Diagrammet læses fra bunden og op og fra 
højre mod venstre på retsiden.

Opskrift
Slå 9 m op med de to tråde holdt sammen på pind 5 
mm.

Pind 1 (retsiden): 1 la gf, *slå om, 1 r*, gentag fra 
* til * i alt 8 gange.
Pind 2 (vrangsiden): 1 la gf, strik vr til sidste m, 1 
r.
Pind 3: 1 la gf, *slå om, 3 r, slå om, sæt en markør, 
1 r*, strik fra * til * i alt 3 gange, slå om, 3 r, slå om, 
1 r.
Pind 4: 1 la gf, strik vr til sidste m, 1 r.
Der er nu 25 m og 3 markører på pinden, der adskil-
ler de fire sektioner af sjalet. Fra nu af strikkes der 
hulmønster efter diagram.

Strik først hulmønsteret fra diagram A:
Pind 1A (retsiden): 1 la gf, *slå om, strik diagram 
A til markør, slå om, flyt markør, 1 r*, strik fra * til * 
i alt 3 gange, slå om, strik diagram A til sidste m, slå 
om, 1 r.
Pind 2A (vrangsiden): 1 la gf, strik vr til sidste m, 
1 r. 

Strik alle 44 pinde fra diagram A (husk at kun pin-
dene fra retsiden er vist i diagrammet). 
Der er nu 201 m på pinden.

Strik nu hulmønster fra diagram B:
Pind 1B (retsiden): 1 la gf, *slå om, strik diagram B 
til markør (gentag m i den markerede boks), slå om, 
flyt markør, 1 r*, strik fra * til * i alt 3 gange, slå om, 
strik diagram B til sidste m, slå om, 1 r.
Pind 2B (vrangsiden): 1 la gf, strik vr til sidste m, 
1 r. 

Strik de første 22 pinde fra diagram B én gang. Der er 
nu 289 m på pinden. 
Strik dernæst Pind 23-46 fra diagram B i alt 3 gange. 
Der er nu 577 m på pinden.

Strik nu hulmønster fra diagram C:
Pind 1C (retsiden): 1 la gf, *slå om, strik diagram C 
til markør (gentag m i den markerede boks), slå om, 
flyt markør, 1 r*, strik fra * til * i alt 3 gange, slå om, 
strik diagram C til sidste m, slå om, 1 r.
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