
Jardin - et sjal i 2-farvet patent

Design: Rachel Søgaard

www.filcolana.dk Filcolana

Patentstrik er oppe i tiden. Især tofarvet 
patent, som designeren Stephen West ofte 
arbejder med i stærke farver og med farve-
skiftende garn.
Jeg har valgt en mere stilfærdig tilgang 
med dette sjal i Pernilla og givet det et lille 
”knæk”.

3. udgave - september 2020 © Filcolana A/S

Materialer
Pernilla fra Filcolana: 
Bundfv: 250 g fv 814 (Storm Blue melange) 
Mønsterfv 1: 50 g af fv 819 (Raindrop melange)
Mønsterfv 2: 50 g af fv 808 (Aqua Mist melange)
Mønsterfv 3: 50 g af fv 823 (Juniper melange)
Mønsterfv 4: 50 g af fv 824 (Parrot Green melange)
Et lille stykke kontrastgarn – gerne bomuld
Rundpind og 2 strømpepinde 4,5 mm
Hæklenål nr. 5

Mål
Ca. 45 x 215 cm efter vask og udstrækning

Strikkefasthed
21 m og 38 p i patent (husk at hver maske talt i høj-
den tæller for 2 pinde) på p 4,5 mm = 10 x 10 cm
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Særlige forkortelser
mgf = med garnet foran arbejdet.
mgb = med garnet bag arbejdet.
mgo = med garnet over p (som et omslag)
PVR = patent-vrang – strik m og omslag vrang sam-
men
PR = patent-ret – strik m og omslag ret sammen
3i1 = 1 ret, slå om 1 ret
3 m sm = 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over, flyt 
m over på venstre p, og træk den følgende m over 
denne m. Sæt m over på højre p

Arbejdsgang
Tørklædet begynder med en I-cord. Herfra strikkes 
der op i to-farvet patent med glatstrik i bundfarven 
i hver side til rullekant. Der afsluttes med en I-cord-
aflukning. Tørklædet er ”skævt”, fordi der tages ud på 
hver 4. p efter den første tredjedel af ma-skerne og 
ind igen før den sidste tredjedel.
Bundfarven er den gennemgående, mens mønsterfar-
ven skifter.

Sjal
Slå 3 m op med en midlertidig hækleopslagning i kon-
trastgarn således: Hækl 5 lm, bryd garnet, og træk 
garnenden igennem den sidste m. Strik 3 m op med 
bundfv og strømpep i den bageste lænke på lm (dvs. 
den lille ”perle” på bagsiden af lm). 
Strik I-cord med bundfv sådan: *Vend ikke, men 
skub m hen i den anden ende af p, før garnet bag om 
m, og strik 3 r*, gentag fra * til *, til der er strikket 
97 p. Sæt de 3 m på rundp, og strik 97 m op langs 
I-corden. Trævl den midlertidige opslagning op, sæt 
disse 3 m på venstre p, og strik også disse m ret. 
Vend ikke, men skub alle m hen i den anden ende af 
pinden, så den samme p kan strikkes med mønsterfv 
1.

Opsætningspinde
Mønsterfv (retsiden): 3 vr løst af mgf, *1 vr løst af 
mgo, 1 vr*, gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 vr 
løst af mgo, 3 vr løst af mgb. Vend.
Bundfv (vrangsiden): 3 vr, *1 PVR, 1 vr løst af mgo*, 

gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 PVR, 3 vr. Vend 
ikke, men skub m hen i den anden ende af p, og strik 
samme p med mønsterfv.
Mønsterfv (hænger på retsiden af arb) (vrangsiden): 
3 vr løst af mgf, *1 vr løst af mgo, 1 PR*, gentag fra 
* til * til de sidste 4 m, 1 vr løst af mgo, 3 vr løst af 
mgb. Vend.

Mønster
1. p bundfv (retsiden): 3 r, *1 PR, 1 vr løst af mgo*, 
strik fra * til * 15 gange, 3i1, 1 vr løst af mgo, strik 
fra * til * 16 gange, 3 m sm, 1 vr løst af mgo, strik 
fra * til * 14 gange, 1 PR, 3 r. Vend ikke.
1. p mønsterfv (hænger på retsiden af arb) (retsi-
den): 3 vr løst af mgf, *1 vr løst af mgo, 1 PVR*, 
gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 vr løst af mgo, 3 
vr løst af mgb. Vend.
2. p bundfv (vrangsiden): 3 vr, *1 PVR, 1 vr løst af 
mgo*, gentag fra * til *, til de sidste 4 m, 1 PVR, 3 
vr. Vend ikke.
2. p mønsterfv (hænger på vrangsiden af arb) (vrang-
siden): 3 vr løst af mgf, *1 vr løst af mgo, 1 PR*, 
gentag fra * til * til de sidste 4 m, 1 vr løst af mgo, 3 
vr løst af mgb. Vend. 

Gentag disse 4 p, idet der skiftes til ny mønsterfv, når 
der ikke er mere tilbage på det nøgle, der strikkes 
med.
Skift til nyt nøgle garn bør foretages ved at splejse 
garnet, så man undgår endehæftning.

Slut med 2. p med mønsterfv, når der kun er få meter 
tilbage af denne. Strik derefter 1 p rib, som m viser, 
med bundfv. Bryd garnet, skub m hen i den anden 
ende af p, og luk af med en I-cord i bundfv således:
*2 r, 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over, flyt disse m 
over på venstre p*, gentag fra * til *, til der er 6 m 
tilbage. Sy disse m sammen 3 og 3 med maskesting.

Skyl arbejdet, centrifuger let, træk arbejdet i form og 
lad tørre liggende. 

mønsterfv 1 mønsterfv 2 mønsterfv 3 mønsterfv 4

Farveforløb i sjalet


