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Sjalet Nova er strikket med lyden af blød og afslappet bossanova i ørerne. 
Designeren er inspireret af, hvordan flere rytmer eller melodier går mod hinanden, men 
stadig passer sammen. Den varme og glødende lyd folder sig ud, ligesom mønsteret på sjalet, 
mod en baggrundsrytme af retriller og bliver til slut et stort, varmt og blødt kram, man kan 
slynge om skuldrene. 

NovaDesign: Karen S. Lauger

STØRRELSER
One size

MÅL
Overkant fra spids til spids: ca. 200 cm
Højde på midten: ca. 65 cm

STRIKKEFASTHED
16 m og 28 p i hulmønster på pind 5 mm = 10 x 10 cm 
efter vask og stræk.
Strikkeprøven er målet efter vask og udspænding.

Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 g Saga farve 311 (Turmeric)
125 g Alva farve 285 (Curry)

Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen gennem hele arbejdet.

Rundpind 5 mm, 80-100 mm

 

// Lykkefanten
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

udt (udtagning)
Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den 
drejet (ret eller vrang som det passer med strikningen).

LLS (indtagning)
2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på venstre pind og 
strik dem drejet ret sammen.

3i1 (dobbelt udtagning)
I næste maske strikkes 1 r, slå om, 1 r  = 2 masker taget 
ud.

DBI (dobbelt indtagning)
Tag 1 m ret løs af, strik 2 r sm, træk den løse maske 
over.

1 r f&b (udtagning)
Strik ret i både forreste og bagerste maskeled i samme 
maske.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Ottetals-opslagning
Hold to pinde (eller de to pindespidser) parallelt med 
hinanden i venstre hånd. Hold garnet foran pindene. 
Før garnet mellem pindene, bagom og over den øverste 
pind, før dernæst garnet mellem pindene igen, bag-
om og under den nederste pind. Garnet tegner nu et 
ottetal omkring de to pinde. Fortsæt med at føre garnet 
skiftevis fra midten og bagom og over øverste pind 
og bagom og under nederste pind, indtil du har det 
ønskede antal masker slået op.

DIAGRAM
Se side 5.

 

Arbejdsgang
Sjalet strikkes fra midten af nakken og ud mod kanten. 

Der tages ud langs overkanten på alle retsidepinde og 
derudover på udtagningspinde i løbet af arbejdet. 

Der skiftes mellem retriller og hulmønster efter 
diagram.
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Opskrift
Slå 6 masker op med ottetalsopslagning (= 3 masker på 
hver pind). 

Strik 6 pinde glatstrik, men kun over de øverste 3 m. 

1. p (retsiden): 3 r, slå om p, drej arbejdet 90 grader, 
strik 5 m op langs kanten, drej, slå om p, strik de 3 m 
fra bunden af opslaget = 13 masker.

2. p: 3 vr, 1 r, strik 1 r f&b i hver af de næste 4 m, 2 r, 
3 vr. 
Der er nu 17 m på pinden.

3. p: 3 r, slå om p, strik r til de sidste 3 m, slå om p, 3 r.

4. p: 3 vr, strik r til de 3 sidste m, 3 vr.

Strik 3. og 4. pind i alt 2 gange.

Der er nu 21 masker på pinden.

1. udtagning (retsiden): 3 r, slå om, 2 r, *udt, 1 r*, 
gentag fra * til * til de sidste 4 masker, 1 r, slå om, 3 r 
= 35 masker.

Strik 4. pind én gang, og dernæst 3. og 4. pind i alt 
5 gange.

Der er nu 45 masker på pinden.

2. udtagning (retsiden): 3 r, slå om, *2 r, udt, 1 r, 
udt*, gentag fra * til * til de sidste 6 m, 3 r, slå om, 3 r 
= 71 masker.

Strik 4. pind én gang.

Strik nu mønster efter diagram A som følger:
5. p (retsiden): 3 r, slå om p, strik mønster efter 
diagram A (gentag maskerne i den markerede boks) til 
de 3 sidste m, slå om p, 3 r.

6. p: 3 vr, strik mønster efter diagram A til de sidste 
3 m, 3 vr.

Gentag 5. og 6. pind, til alle 18 pinde i diagram A er 
strikket.

Strik 3. og 4. pind i alt 2 gange.

Der er nu 93 masker på pinden.

3. udtagning (retsiden): 3 r, slå om p, *3 r, udt*, 
gentag fra * til * til de sidste 6  m, 3 r, slå om p, 3 r 
= 123 masker.

Strik 4. pind én gang, og dernæst 3. og 4. pind i alt 
2 gange.

Strik igen 5. og 6. pind, til alle 18 pinde i diagram A er 
strikket.

Strik 3. og 4. pind i alt 2 gange.

Der er nu 149 masker på pinden.

4. udtagning (retsiden): 3 r, slå om p, 4 r, *udt, 5 r*, 
gentag fra * til * til de sidste 7 m, udt, 4 r, slå om p, 3 r 
= 179 masker.

Strik 4. pind én gang, og dernæst 3. og 4. pind  i alt 
2 gange.

Strik igen 5. og 6. pind, til alle 18 pinde i diagram A er 
strikket.

Strik 3. og 4. pind i alt 2 gange.

Der er nu 205 masker på pinden.

5. udtagning (retsiden): 3 r, slå om p, 5 r, *udt, 7 r*, 
gentag fra * til * til de sidste 8 m, udt, 5 r, slå om p, 3 r 
= 235 masker.

Strik 4. pind én gang, og dernæst 3. og 4. pind i alt 
2 gange.

Strik igen 5. og 6. pind, til alle 18 pinde i diagram A er 
strikket.

Strik 3. og 4. pind i alt 2 gange.

Der er nu 261 masker på pinden.

6. udtagning (retsiden): 3 r, slå om p, *udt, 5 r*, 
gentag fra * til * til de sidste 3 m, udt, slå om p, 3 r 
= 315 masker.

Strik 4. pind én gang, og dernæst 3. og 4. pind i alt 
2 gange.

Strik nu det sidste mønster efter diagram B.
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7. p (retsiden): 3 r, slå om p, strik mønster efter 
diagram B (gentag maskerne i den markerede boks) til 
de sidste 3 m, slå om p, 3 r.

8. p: 3 vr, strik mønster efter diagram B til de sidste 
3 m, 3 vr.

Gentag 7. og 8. pind, til alle 40 pinde i diagram B er 
strikket.

Der er nu 399 masker på pinden.

Strik de sidste pinde af sjalet som følger:
9. p (7. udtagning)(retsiden): 3 r, slå om p, 2 r sm, 
*slå om, 2 r, 3i1, 2 r, slå om p, DBI*, gentag fra * til * 
til de sidste 10 m, slå om p, 2 r, 3i1, 2 r, slå om p, lls, 
slå om p, 3 r.

10. p: 5 vr, 3 r, *3 vr, 7 r*, gentag fra * til * til de 
sidste 11 m, 3 vr, 3 r, 5 vr.

11. p: 3 r, slå om p, 4 r, * 2 r sm, slå om, 1 r, slå om p, 
lls, 5 r*, gentag fra * til * til de sidste 12 m, 2 r sm, slå 
om p, 1 r, slå om p, lls, 4 r, slå om p, 3 r.

12. p: 3 vr, *5 r, 5 vr*, gentag fra * til * til de sidste 
8 m, 5 r, 3 vr.

13. p: 3 r, slå om p, 4 r, *2 r sm, slå om p, 3 r, slå om p, 
lls, 3 r*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 r, slå om 
p, 3 r.

14. p: 5 vr, *3 r, 7 vr*, gentag fra * til * til de sidste 
8 m, 3 r, 5 vr.

15. p: 3 r, slå om p, 1 r, *slå om p, lls, 1 r, 2 r sm, slå 
om p, 2 r sm, slå om p, 1 r, slå om p, lls*, gentag fra * 
til * til de sidste 9 m, slå om p, lls, 1 r, 2 r sm, slå om p, 
1 r, slå om p, 3 r.

16. p: 7 vr, *1 r, 9 vr*, gentag fra * til * til de sidste 
8 m, 1 r, 7 vr.

17. p: 3 r, slå om p, 1 r, *slå om p, lls, slå om p, DBI, 
slå om p, 2 r sm, slå om p, 3 r*, gentag fra * til * til de 
sidste 11 m, slå om p, lls, slå om p, DBI, slå om p, 2 r 
sm, slå om p, 1 r, slå om p, 3 r.

Luk nu alle masker af på næste p (fra vrangsiden) 
således:
1 vr, *slå om p, 1 vr, træk omslaget over 1. m på højre 
p (talt fra pindespidsen), træk dernæst 2. m over 1. m 
på højre p*, gentag fra * til * til alle m er lukket af.

MONTERING
Hæft ender. 

Vask sjalet ifølge anvisning på banderolerne og spænd 
det op, så mønsteret åbner sig og der dannes små 
spidser i aflukningskanten. 
Lad sjalet tørre helt spændt op.
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Diagram B

Diagram A

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

2 ret sammen

lls = tag 2 m ret løs af, den ene efter den 

Slå om pinden

DBI = Tag 1 m ret løs af, strik 2 r sm, 

Gentag

anden, sæt dem tilbage på venstre pind 
og strik dem drejet ret sammen

træk den løse m over


