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Til 1 sjal med knopper skal der bruges:
Ca. 35 g Peruvian Highland Wool (PHW) fra Filcolana 
(knopper)
Ca. 35 g Indiecita (IN) 100% alpakauld fra Filcolana 
(sjal)
Strikkepinde nr. 3 mm 
Hæklenål nr. 5 mm 

Længde ca. 150 cm og bredde ca. 6 - 7 cm.
Arbejdet snor sig pga. strikkemetoden og længden 
måles når det er snoet.
1 knop måler ca. 2 x 2 cm (længde x bredde)

 

Materialer

Mål

En overflod af knopper i stærke farver hæklet 
langs kanten på et smalt sjal i en kontrast 
farve. Tankerne ledes hen på sol og sommer, 
hvor de modne bær hænger tæt på grenene. 
De dufter indbydende og kalder på at blive 
plukket. 
Strik og hækl din egen klase druer eller en 
gren med stikkelsbær, hindbær, blåbær eller 
måske kridhvide snebær (flere billeder på 
side 2). 
Sjalet strikkes på skrå, og det snor sig af sig 
selv. For at understrege at sjalet snor sig, er 
der hæklet knopper langs kanten. Bemærk at 
der kun hækles knopper langs den ene side 
af sjalet, selv om det ser ud som om der er 
knopper hele vejen rundt.
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Strikkefasthed

Forkortelser

24 m og 32 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på p 3 mm 
med Indiecita

arb = arbejdet
p = pind(e)
m = maske(r)
r = ret
vr = vrang
glatstrik = r på retsiden og vr på vrangsiden af 
arbejdet
lm = luftmaske(r)
slå om = slå garnet om hæklenålen
tag 1 m ud = strik 2 gange i samme m, 1 gang forfra 
og 1 gang bagfra  altid i sidste m på en r p
tag 1 m ind = strik de sidste 2 m vr sammen  altid i 

Blå druer: IN i fv. 224 og PHW i fv. 259 

Hindbær: IN i fv. 100 og PHW i fv. 226 

Snebær: IN i fv. 230 og PHW i fv. 101 
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Side 2

slutningen af en vr p

Strik et sjal på skrå i alpaka garnet Indiecita. Sjalet 
er smalt, har spidse ender og snor sig. Der strikkes 
på skrå ved at tage 1 m ud i den ene side af arb og 
1 m ind i den anden side af arb. Efterfølgende 
hækles knopper med uldgarnet Peruvian Highland 
langs den ene langside af sjalet. 

 På strikkepinde 3 mm slås 3 m op med 
Indiecita. Strik glatstrik, idet første p strikkes vr og 
er vrangsiden af arbejdet. På den første r-pind tag 1 
m ud i den sidste m (se ovenfor) = 4 m. Fortsæt 
med at tage ud i slutningen af de efterfølgende r p 
til der er i alt 20 m på p.
På den efterfølgende vr-pind tages 1 m ind i 
slutningen af pinden. Fortsæt med at tage 1 m ud i 
slutningen af hver r-pind og 1 m ind i slutningen af 
hver vr-pind, til arbejdet måler ca. 150 cm eller 
ønsket længde.
Fortsæt herefter med at tage 1 m ind i slutningen af 
hver vr-pind, til der er 3 m tilbage på pinden. Bryd 
garnet, og træk det gennem maskerne og stram til. 
Sjalet er nu strikket, og knopperne kan hækles i 
kanten.

 
Med Peruvian Highland hækles ca. 100 knopper 
langs den ene side af sjalet. Knopperne hækles 
enkeltvis fra retten, og garnet ligger løst på 
vrangen. Begynd i den ende, hvor sjalet blev lukket 
af, og fortsæt langs kanten i den side af sjalet, hvor 
udtagningerne blev foretaget.

 
Stik hæklenålen gennem en kantmaske på sjalet, slå 
om, træk nålen med omslaget tilbage. Hækl 4 lm. * 
Slå om. Før nålen under lm rækken (fra forsiden og 
bagud), slå om, før nålen med omslaget tilbage (fra 
bagsiden og frem) *. Der er nu 3 løkker på nålen. 
Gentag fra * til * yderligere 3 gange = 9 løkker på 
nålen. Slå om, og træk nålen med omslaget gennem 
alle 9 løkker. Hvis løkkerne er for stramme eller 
ligger skævt, kan det være svært at få nålen 
gennem! Slå derefter om, og træk nålen med 
omslaget gennem m på nålen. Træk i m på nålen, så 
den bliver ca. 5 cm lang, og tag nålen ud. Træk med 
fingrene i løkken, så m omkring omslagene 
strammes til. Til sidst føres løkken rundt om 
knoppen samt lm rækken, hvorefter den strammes 
til helt inde ved kanten af sjalet. 

Knopperne hækles med ca. 4 - 5 p's afstand. 

Hæft alle ender til sidst.

Arbejdsgang

Vejledning
Sjal:

Knopper:

Hækling af en knop:

Montering

Blåbær: IN i fv. 234 og PHW i fv. 224 

Stikkelsbær: IN i fv. 226 og PHW i fv. 190 
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