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Rachel Søgaard har designet det skønneste 
sjal i seks farver af vores Pernilla. I sjalet 
leges der med retriller, og farveglæde. 

3. udgave - november 2017 © Filcolana A/S

Det er altid hyggeligt at følges ad, og det er lige netop 
tanken bagved vores mysteriesjal.  
Vi lægger den første del af opskriften ud lige op til 
skolernes efterårsferie, og herefter frigives de tre dele  
hver 14. dage som følger:
Del 1: Fredag d.13. oktober
Del 2: Fredag d. 27. oktober
Del 3: Fredag d.10. november

Vi håber I har lyst til at bruge 
#FilcolanaMysteryShawl2017, hvis I viser jeres 
sjal på sociale medier. Vi vil nemlig rigtigt gerne følge 
med :)

Materialer
Pernilla fra Filcolana: 
Farve A: 50 g
Farve B: 50 g
Farve C: 100 g
Farve D: 100 g
Farve E: 100 g
Farve F: 50 g
Rundpind 4,5 mm.
Markører eller kontrastfarvet garn

Strikkefasthed
22 m og 42 p i retstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
centr indt (centrer indtagning: 2 r løs af som om de 
skulle strikkes r sammen, 1 r, træk de løse m over

Tip
Når der i begyndelsen eller slutningen strikkes m op 
langs højre eller venstre side af et felt, så sørg for at 
begynde og slutte lige under maskeholderen. Dette 
giver umiddelbart en maske for meget, men denne er 
nødvendig for at skabe jævne overgange mellem dér 
hvor der strikkes masker op, og hvor der strikkes over 
hvilende masker.

Sjal
1. FELT (se også arbejdstegningen på side 2)
Begynd med fv A, og strik 3 m i en ring således: 
Læg garnet om pegefingeren på venstre hånd med 
uret, så garnenden ligger underst og peger mod ven-
stre. Stik pinden ind i ringen, slå om, og træk om-
slaget med tilbage. Der er nu 1 m på pinden. Slå om 
(dette er 2. m), stik pinden ind i ringen, slå om, og 

træk omslaget med tilbage. Der er nu 3 m på pinden.
Vend, og strik ret tilbage. Der er nu dannet 1 retrille, 
og de første 2 p er strikket. 
3. p (retsiden): 1 r, [1 r, slå om, 1 r] i næste m, 1 r.
4. og alle lige p: Strik ret.
Skift til fv B, men bryd ikke fv A. Fv A trækkes bag 
om fv B næste gang den skal bruges.
5. p: 2 r, [1 r, slå om, 1 r] i næste m, 2 r.
7. p: 3 r, [1 r, slå om, 1 r] i næste m, 3 r.
Skift til fv A.
9. p: 4 r, [1 r, slå om, 1 r] i næste m, 4 r.
11. p: 5 r, [1 r, slå om, 1 r] i næste m, 5 r.
Fortsæt på denne måde med 4 p skiftevis i fv A og fv 
B og med udtagning i midten af hver pind fra retsi-
den, til der er strikket i alt 48 p (= 49 m). Slut med 
en pind fra vrangsiden - den 4. pind med fv. B. Lad m 
hvile.
Bryd fv A og B. Herefter brydes garnet, hver gang et 
felt er strikket færdigt.

2. FELT
Strik ret med fv C over de første 25 m på pinden. 
Strik derefter 19 p ret (=10 retriller). Lad m hvile på 
en maskeholder.

3. FELT
Brug fv D. Drej arbejdet, og strik 10 m op langs ven-
stre side af feltet med fv C (2. felt). Der strikkes m 
op i mellemrummet mellem 1. og 2. m, og den første 
m strikkes op lige under maskeholderen med m fra 2. 
felt. Fortsæt ved at strikke ret over de hvilende m på 
1. felt, idet der strikkes over de sidste 25 m af dette 
felt (der er altså strikket 2 gange i den midterste m 
på 1. felt) (= 35 m). Strik 9 p ret (5 retriller). Lad m 
hvile på en maskeholder.

4. FELT 
Brug fv E. Drej arbejdet tilbage igen, og strik ret over 
de 25 hvilende m på 2. felt, og strik 5 m op langs høj-
re side af 3. felt, den sidste m strikkes op lige under 
maskeholderen (= 30 m). Strik 7 p ret (= 4 retriller). 
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Arbejdstegning over placeringen af de 18 felter
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Lad m hvile på en maskeholder.  

5. FELT
Brug fv F. Begynd ved opslagningen på 1. felt, og 
strik 24 m op langs højre side af dette felt, strik 10 
m op langs højre side af 2. felt og 5 m op langs højre 
side af 4. felt, sådan at der sluttes lige under maske-
holderen, der holder m fra 4. felt (= 39 m).  Strik 13 
p ret (= 7 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

6. FELT
Brug fv E. Strik 5 m op langs venstre side af 3. felt, 
24 m langs 1. felt og 8 m langs 5. felt, sådan at der 
sluttes lige under maskeholderen, der holder m fra 5. 
felt (= 37 m). Strik 13 p ret. Strik derefter *2 p ret 
med fv D, 2 p ret med fv C*, gentag fra * til * 1 gang 
mere. Slut med 2 p ret med fv D (= i alt 12 retriller). 
Lad m hvile på en maskeholder.

7. FELT
Brug fv F. Strik 4 m op langs venstre side af 4. felt, 
strik ret over de 35 hvilende m på 3. felt, og strik 12 
m op langs 6. felt, sådan at der sluttes lige under ma-
skeholderen, der holder m fra 6. felt (= 51 m). Strik 5 
p ret (= 3 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

8. FELT
Brug fv B. Strik 7 m op langs venstre side af 5. felt, 
strik ret over de 30 hvilende m på 4. felt, og strik 3 m 
op langs højre side af 7. felt (= 40 m). Strik 9 p ret 
(= 5 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

9. FELT
Brug fv A. Strik 5 m op langs venstre side af 8. felt, 
og strik over de 51 hvilende m fra 7. felt (= 56 m). 
Strik 15 p ret (= 8 retriller). Lad m hvile på en ma-
skeholder.

10. FELT
Brug fv D. Strik 12 m op langs venstre side af 6. felt, 
strik ret over de 39 hvilende m på 5. felt, og strik 5 m 
op langs højre side af 8. felt (= 56 m). Strik 13 p ret 
(= 7 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

11. FELT
Brug fv C. Strik 8 m op langs venstre side af 9. felt og 
3 m langs 7. felt. Strik ret over de 37 hvilende m på 
6. felt, og strik 7 m op langs højre side af 10. felt (= 
55 m). Strik 15 p ret (= 8 retriller). Lad m hvile på en 
maskeholder.

12. FELT
Brug fv E. Strik 8 m op langs venstre side af 11. felt, 
og strik over de 56 hvilende m på 10. felt (= 64 m). 
Strik 1 p ret. Strik derefter *2 p ret med fv B, 2 p ret 
med fv E*, gentag fra * til *, til der er strikket i alt 21 
p (= 11 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

13. FELT
Brug fv F. Strik 11 m op langs venstre side af 12. felt 
og 7 m langs 10. felt, strik over de 40 hvilende m på 

8. felt, og strik 8 m op langs højre side af 9. felt (= 
66 m). Strik 15 p ret. Strik derefter *4 p ret med fv 
D, 4 p ret med fv E*, gentag fra * til * 1 gang mere, 
og slut med 4 p ret med fv D (= 18 retriller). Lad m 
hvile på en maskeholder.

14. FELT
Brug fv E. Strik 18 m op langs venstre side af 13. felt, 
strik ret over de 56 hvilende m på 9. felt, strik 8 m op 
langs højre side af 11. felt (= 82 m). Strik 7 p ret (= 
4 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

15. FELT
Brug fv B. Strik 4 m op langs venstre side af 14. felt, 
strik ret over de 55 hvilende m på 11. felt, og strik 11 
m op langs højre side af 12. felt (= 70 m). Strik 9 p 
ret. Skift til fv A, og strik 8 p ret. Skift til fv F, og strik 
4 p (= i alt 11 retriller). Lad m hvile på en maskehol-
der.

16. FELT
Brug fv C. Strik 11 m op langs venstre side af 15. felt, 
strik ret over de 64 hvilende m på 12. felt, og strik 18 
m op langs højre side af 13. felt (= 93 m). Strik 7 p 
ret (= 4 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

17. FELT
Brug fv C. Strik 4 m op langs venstre side af 16. felt, 
strik ret over de 66 hvilende m på 13. felt, og strik 4 
m op langs højre side på 14. felt (= 74 m). Strik 9 p 
ret (= 5 retriller). Lad m hvile på en maskeholder.

18. FELT
Brug fv B. Strik 5 m op langs venstre side af 17. felt, 
strik ret over de 82 hvilende m på 14. felt, og strik 11 
m op langs højre side af 15. felt (= 98 m). Strik 7 p 
ret. Strik derefter *2 p ret med fv A, 2 p ret med fv 
B*, og gentag fra * til * 1 gang mere, slut med 2 p 
ret med fv A (= 9 retriller). Lad m hvile på en maske-
holder. 

1. SIDE
Brug fv E, og strik 9 m op langs venstre side af 18. 
felt, strik ret over de 70 hvilende m på 15. felt, og 
strik 4 m op langs højre side af 16. felt (= 83 m). 
Strik 15 p ret (= 8 retriller).
Fortsæt over disse 83 m, og strik:
*4 p ret med fv C,
4 p ret med fv B*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.
4 p ret med fv C.
22 p ret med fv D.
6 p ret med fv F.
*2 p ret med fv A,
2 p ret med fv F*, gentag fra * til * yderligere 3 
gange.
2 p ret med fv A.
8 p ret med fv B.
28 p ret med fv E.
10 p ret med fv D.
*4 p ret med fv C,
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4 p ret med fv E*, gentag fra * til * 1 gang mere.
4 p ret med fv C.
10 p ret med fv F.
*2 p ret med fv B,
2 p ret med fv D*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.
28 p ret med fv C.
16 p ret med fv D.
4 p ret med fv E.
*4 p ret med fv A,
4 p ret med fv B*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.
4 p ret med fv A.

ZIGZAG-KANT
Skift til fv D. Strik 2 p ret.
3. p: 9 r, *slå om, 1 r, slå om, 15 r*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, slå om, 1 r, slå om, 9 r (= 93 m).
4. p: Strik alle m r.
5. p: 1 r, 1 o-indt, *7 r, slå om, 1 r, slå om, 7 r, centr 
indt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, 7 r, slå 
om, 1 r, slå om, 7 r, 2 r sm, 1 r.
Gentag 4. og 5. p yderligere 13 gange.
Strik 1 p ret. Slå 3 m op i slutningen af denne p, og 
luk af med en hestetømmeaflukning således:
*Strik 2 r, 1 r løs af, 1 r (den næste m på kanten), 
træk den løse m over. Flyt m tilbage på venstre p*. 
Gentag fra * til *, til alle kantens m er lukket af, men 
ikke de tre hestetømmemasker.

Fortsæt ned langs venstre side af denne kant, og strik 
her hestetømme således:
Strik 3 r, flyt m tilbage på venstre p (dette danner 
hjørne).
Fortsæt således: *Strik 2 r, 1 r løs af, strik 1 m op i 
næste retrille, træk den løse m over. Flyt m tilbage på 
venstre p*. Gentag fra * til *, til du når de hvilende 
m på 16. felt. Strik hestetømmeaflukning som langs 
zigzag-kanten over disse m, til de alle er lukket af. 
Lad hestetømmens 3 m hvile.
NB: Husk at trække den m, der strikkes op i kanten 
godt til. Det er muligt at ”hæfte” ender” undervejs, 
ved at lægge dem langs kanten, så der strikkes om-
kring dem undervejs

2. SIDE 
Brug fv B. Strik ret over de 74 hvilende m på 17. felt, 
og strik 9 m op langs højre side af 18. felt (= 83 m). 
Strik 7 p ret (= 4 retriller).
Fortsæt over disse 83 m, og strik:
18 p ret med fv E.
*2 p ret med fv D,
2 p ret med fv F*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.
2 p ret med fv D.
26 p ret med fv C.
12 p ret med fv F.
*4 p ret med fv B,
4 p ret med fv A*, gentag fra * til * 1 gang mere.
10 p ret med fv D.
6 p ret med fv F.

10 p ret med fv C.
30 p ret med fv A.
*4 p ret med fv E,
4 p ret med fv D*, gentag fra * til * yderligere 3 
gange.
10 p ret med fv F.
*2 p ret med fv B,
2 p ret med fv C*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.
8 p ret med fv D.

ZIGZAG-KANT
Skift til fv E. Strik 2 p ret.
3. p: 9 r, *slå om, 1 r, slå om, 15 r*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, slå om, 1 r, slå om, 9 r (= 93 m).
4. p: Strik alle m r.
5. p: 1 r, 1 o-indt, *7 r, slå om, 1 r, slå om, 7 r, centr 
indt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, 7 r, slå 
om, 1 r, slå om, 7 r, 2 r sm, 1 r.
Gentag 4. og 5. p yderligere 13 gange.
Strik 1 p ret.

Sæt de 3 løse hestetømme-m i fv D, der hænger no-
genlunde midt på langsiden, på p, og strik hestetøm-
me langs højre side af den del, der netop er strikket 
med fv D. Slut ved hjørnet. Strik 3 r til hjørne. Skift 
til fv E, og luk af med hestetømmeaflukning. Strik 3 
r til hjørne, og fortsæt ned langs den anden side af 
arbejdet som på den første side blot med fv E.

Når du rammer hestetømmeaflukningen på den første 
del, sys de to ender af hestetømmen sammen med 
maskesting.


