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Sjalets farver tager i udgangspunkt i P. S. 
Krøyers maleri ”Aftenstemning fra Skagen”. Fra 
lyngens mørke grålilla og grønne over solned-
gangens rosa til himlens lysende blå.
Den bløde Indiecita får sjalet til at falde fint om 
skuldrene, mens den lette Tilia gør, at det ikke 
bliver for tungt.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana: 
100 g farve 402 Medium Grey (A) 
200 g farve 401 Light Grey (B) 
Tilia fra Filcolana:  
25 g farve 342 Arctic Blue (C) 
50 g farve 327 Sage (D) 
25 g farve 341 Winter Peach (E) 
25 g farve 321 Sakura (F) 
25 g farve 281 Rime Frost (G).
Rundpind 5 mm, 60-80 cm. Der strikkes frem og 
tilbage på rundp

Mål
Ca. 60 x 208 cm 

Strikkefasthed
17 m og 25 p i glatstrik på p 5 mm med 1 tråd af 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): Tag 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over den netop strik-kede.
2 vr dr sm: Tag 2 r løs af én ad gangen, sæt dem 

”Rigmor” er en del af 
Filcolanas kollektion 
”Colours of the Scandi-
navian Summer”. I kol-
lektion har vores design-
team ladet sig inspirere 

af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
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tilbage på venstre p, og strik dem dr vr sm.

Arbejdsgang
Gennem hele arbejdet strikkes der med 1 tråd af hver 
kvalitet. Sjalet strikkes nedefra og op med ud- og 
indtagninger, der danner zigzag. Til slut lukkes alle m 
af – gerne med en syet aflukning. 

Sjal
Slå 133 m op på rundp 5 mm med 1 tråd fv A og 1 
tråd fv C. 

Ret-rillekant:
1. p (retsiden): Tag 1 vr løs af, 2 r, slå om, 10 r, o-
indt, 2 r sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 30 r, o-indt, 2 r 
sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 2 r sm, 10 
r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 3 r.
2. p: Tag 1 vr løs af, strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p 1 gang mere.

Fortsæt i glatstrik således:
1. p (retsiden): Tag 1 vr løs af, 2 r, slå om, 10 r, o-
indt, 2 r sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 30 r, o-indt, 2 r 
sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 2 r sm, 10 
r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 3 r.
2. p: 1 vr løs af, 2 r, strik vr til de sidste 3 m, 3 r.
Gentag disse 2 p yderligere 9 gange.

Fortsæt i omvendt glatstrik således:
1. p (retsiden): Tag 1 vr løs af, 2 r, slå om, 10 vr, 2 vr 
dr sm (se ovenfor), 2 vr sm, 10 vr, slå om, 1 vr, slå 
om, 30 vr, 2 vr dr sm, 2 vr sm, 10 vr, slå om, 1 vr, slå 
om, 20 vr, 2 vr dr sm, 2 vr sm, 10 vr, slå om, 1 vr, slå 
om, 20 vr, 2 vr dr sm, 3 r.
2. p: Tag 1 vr løs af, strik r pinden ud. 
Gentag disse 2 p yderligere 9 gange.

Strik igen 20 p glatstrik med ud- og indtagninger som 
ovenfor.

Fortsæt med ud- og indtagninger som ovenfor, idet 
der skiftes mellem glatstrik og omvendt glatstrik og 
strik følgende farvekombinationer:

Skift til 1 tråd fv A og 1 tråd fv D og strik 20 p 
omvendt glatstrik, 20 p glatstrik og 20 p omvendt 
glatstrik.

Skift til 1 tråd fv B og 1 tråd fv D og strik 20 p glat-
strik, 20 p omvendt glatstrik og 20 p glatstrik.

Skift til 1 tråd fv B og 1 tråd fv E og strik 20 p om-
vendt glatstrik, 20 p glatstrik og 20 p omvendt glat-
strik.

Skift til 1 tråd fv B og 1 tråd fv F og strik 20 p glat-
strik, 20 p omvendt glatstrik og 20 p glatstrik.

Skift til 1 tråd fv B og 1 tråd fv G og strik 20 p 
omvendt glatstrik, 20 p glatstrik og 20 p omvendt 
glatstrik.

Ret-rillekant:
1. p (retsiden): Tag 1 vr løs af, 2 r, slå om, 10 r, o-
indt, 2 r sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 30 r, o-indt, 2 r 
sm, 10 r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 2 r sm, 10 
r, slå om, 1 r, slå om, 20 r, o-indt, 3 r.
2. p: Tag 1 vr løs af, strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p 1 gang mere.

Luk maskerne af med en syet aflukning fra retsiden 
således (se evt. vejledning på s. 3): Bryd garnet med 
3 gange den længde, der skal sys. Sæt garnenden 
i en nål med rund spids. Stik nålen fra højre mod 
venstre ind i 1. m på p, træk garnet igennem og lad 
m glide af p, *stik nålen fra venstre mod højre ind i 
2. m, ud på retsiden af arbejdet og derefter fra højre 
mod venstre ind i 1. m, træk garnet igennem og lad 
1. m glide af p*, gentag fra * til *, til alle m er lukket 
af.

Montering
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.

P.S. Krøyer, Aftensstemning fra Skagen, 1983
Statens Museum for Kunst
Public domain
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Stik nålen fra højre mod venstre ind i 1. m på p, 
træk garnet igennem og lad m glide af p, 

*stik nålen fra venstre mod højre ind i 2. m, ud 
på retsiden af arbejdet 

og derefter fra højre mod venstre ind i 1. m, 
træk garnet igennem og lad 1. m glide af p*, 
gentag fra * til *, til alle m er lukket af.

Syet aflukning


