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Kaprifolie er et lille sjal til at tage om skuld-
rene en sommerdag eller til at bruge som et 
halstørklæde en kold morgen. Sjalet er strik-
ket som ”trekvart”-sjal, idet det er en form, 
der nemt lægger sig på skuldrene og ikke 
glider ned. Opskriften indeholder dog også 
anvisninger på, hvordan man nemt strikker 
det som ”almindeligt”, trekantet sjal i stedet.
Kaprifolien er en slyngplante med elliptiske, 
grågrønne blade, hvilket minder mig om de 
bladformer, der går igen i hulmønsteret i 
sjalet. 
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Materialer
Anina i farve 2169:
100 g til trekantet og 150 g til trekvart sjal.  
Hvis du ønsker at strikke sjalet større, skal du regne 
med at bruge mere garn.
Rundpind 4 mm, 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
2 størrelser, et trekantet og et ”trekvart” sjal 
- se illustration på side 2
Sjalet kan i begge tilfælde strikkes længere ved at 
gentage diagrammerne flere gange.

Mål
Trekantet: 130 cm på bredeste sted, 55 cm fra nakke 
til bund
Trekvart: 130 cm på bredeste sted, 40 cm fra nakke 
til bund
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Strikkefasthed
Da dette er et sjal, er strikkefastheden ikke så vigtig 
endda, blot bør det ikke strikkes alt for fast. Regn 
med ca. 10 m x 16 pinde = 5x5 cm i hulmønsteret 
efter blokning. Det store bladmotiv fra diagram A er 
ca. 11 cm i højden og 8 cm i bredden (på bredeste 
sted) efter blokning.

Særlige forkortelser
lsm (indtagning): Tag 1 maske løs ret af, sæt den 
tilbage på pinden (stadig drejet) og strik 2 m drejet 
ret sammen
1 la, 2 r sm, lmo (3 m sm): Tag 1 ret løs af, 2 r sm, 
træk den løse maske over
2 la, 1r, lmo (centreret indtagning): Tag 2 m løs ret 
af (som hvis du skulle strikke 2rsm), 1r, træk de løse 
masker over
FM: flyt markør fra venstre til højre pind

Diagrammer og diagramforklaring
Alle diagrammer viser hulmønsteret fra retsiden og 
viser kun ulige (retside-) pinde. Alle pinde fra vrang-
siden strikkes vrang over diagrammet (dog strikkes 
kantmaskerne altid ret). Kantmaskerne er ikke vist i 
diagrammerne og strikkes kun i kanten af arbejdet og 
altså ikke mellem gentagelser af diagrammerne.

Arbejdsgang
Sjalet begynder med få masker, der slås op ved nak-
ken. Herefter strikkes sjalet ned og ud. Der er dia-
grammer til alle hulmønstrene i sjalet.

Trekvart sjal
Slå 10 m op. De yderste 2 m i hver side er kantma-
sker og strikkes altid ret. 
Første pind (fra vrangsiden): 2 r (= kantmasker), 

2 vr, sæt en markør, 2 vr, sæt en markør, 2 vr, 2 r (= 
kantmasker).
Arbejdet er nu inddelt i tre sektioner adskilt af mar-
kører. 
Begynd med at strikke hulmønster. 
Strik 1. p i Diagram A. Strik altså således:
2 r (kantmasker), Diagram A, FM, Diagram A, FM, 
Diagram A, 2 r (kantmasker)

Strik, til alle pinde i Diagram A er strikket (sidste pind 
er en vrangsidepind (66. pind)).

Strik nu efter Diagram B således: 
2 r (kantmasker), Diagram B, FM, Diagram B, FM, 
Diagram B, 2 r (kantmasker)
Maskerne i den kraftigt optrukne ramme gentages 6 
gange i hver sektion, første gang du strikker Diagram 
B. For hver gentagelse af Diagram B i højden strikkes 
maskerne i den optrukne ramme én gang mere.

Strik 2 hele gentagelser af Diagram B (sidste pind er 
en vrangsidepind (20. pind)).

NB: Her kan du nemt gøre sjalet større ved at strikke 
flere gentagelser af Diagram B.

Strik nu efter Diagram C således:
2 r (kantmasker), Diagram C, FM, Diagram C, FM, 
Diagram C, 2 r (kantmasker)
Maskerne i den kraftigt optrukne ramme gentages 8 
gange i hver sektion.
Strik én hel gentagelse af Diagram C i højden (sidste 
pind er en retsidepind (23. pind)).

NB: Hvis du ønsker at strikke yderligere gentagel-
ser af Diagram C, skal du blot gentage 5.-24. pind i 
diagrammet og huske, at maskerne i den optrukne 
ramme gentages én gang mere, for hver gentagelse 
du strikker i højden.

Luk løst af i retmasker fra vrangsiden.

Trekantet sjal
Slå 8 m op. De yderste 2 m i hver side er kantmasker 
og strikkes altid ret. 

1. pind (fra vrangsiden): 2 r (kantmasker), 2 vr, 
sæt markør, 2 vr, 2 r (kantmasker)

Strik nu som til trekvart sjal, blot er der kun to sek-
tioner i stedet for tre.

Afslutning (begge sjaler)
Hæft alle ender. Vask sjalet i hånden og spænd det 
ud, så hulmønsteret åbner sig.

God fornøjelse.

“trekvart”

trekantet

Kaprifolie i 2 størrelser



Kaprifolie Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

6563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531

ret på retsiden, vrang på vrangsiden

slå om

lsm

2 r sm

1 la, 2 r sm
, lm

o

slå om
, strik m

 ret på næ
ste p

2 la, 1 r, lm
o

D
ia

g
ra

m
 A

S
tort bladm

ønster

D
ia

g
ra

m
fo

rk
la

rin
g



Kaprifolie Side 4

www.filcolana.dk Filcolana

19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Diagram B
Lille bladmønster

Diagram C
Netmønster


