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Værnedamsvej - et mykt sjal

Sjalet er inspireret av den vakreste lille gate 
som ligger på grensen mellem Vesterbro og 
Frederiksberg. Værnedamsvej har nærmest en 
parisisk stemning med lekre spesialbutikker 
og små fortauvskafèer, hvor man kan sitte og 
nyte en kaff, mens man titter på de som går 
forbi. Og når solen går ned bak takene, kan 
man svøpe seg inn i et lekkert, mykt sjal og 
bli sittende enda en stund.
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Materialer
150 g Saga fra Filcolana i farge 257 (Mint)
75 g Tilia fra Filcolana i farge 327 (Salvie)
Rundpinne 5 mm, 80 cm
Maskemarkører

Størrelser
One size

Mål
Vingespenn: 174 cm
Høyde fra nakk til spiss: 80 cm

Strikkefasthet
16 m x 27 p glattstrikk med en tråd Saga og en tråd 
Tilia strikket sammen på p 5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnenetykkelse er kun ment som en veiledning. Hvis 
du har flere masker på 10 cm, bytt til tykkere pin-
ner, har du færre masker på 10 cm, bytter til tynnere 
pinner.

Spesielle forkortelser
Llr (felling som skrår mot venstre): Løft 2 m løst av 
som om de skulle strikkes rett, sett maskene tilbake 
på venstre pinne og strikk dem vridd rett sammen.

Arbeidsflyt
Sjalet strikkes ovenfra og ned, og ut fra midten. Du 
starter midt i ”nakken” på sjalet med få masker og 
strikker frem og tilbake med økninger, først i glatt-
strikk og deretter med hullmønster.
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Om diagrammet
Diagrammet viser hullmønsteret sett fra rettsiden. 
Den første pinnen i diagrammet er en pinne fra vran-
gen, som leses fra venstre til høyre - som alle pinne-
ne fra vrangen. Alle pinner som er strikket fra retten 
leses fra høyre til venstre.

Sjal
Legg opp 3 m på p 5 mm med en tråd Saga og en 
tråd Tilia sammen. Strikk frem og tilbake på pinnen.
Strikk en liten firkant ved å strikke 10 p r.
Videre strikkes det opp m langs firkantens sider fra 
vrangen, slik: Strikk 3 r, snu arbeidet en kvart om-
dreining med klokken, strikk opp 5 m langs siden av 
firkanten, snu arbeidet en fjerdedel igjen og strikk 
opp 3 m langs firkantens oppleggskant = 11 m.
1. p (retten): 3 r, sett inn en maskemarkør, 1 kast, 
1 r, 1 kast, sett inn en maskemarkør, 3 r, sett inn en 
maskemarkør, 1 kast, 1 r, 1 kast, sett en markør, 3 r.
2. p (vrangen): * 3 r, flytte markøren over, strikk vr 
til merke, flytte markøren over *, gjenta fra * til * en 
gang til, 3 r.
3. p (retten): * 3 r, flytt markøren over, 1 kast, strikk 

vr frem til neste merke, 1 kast, flytt markøren over*, 
gjenta fra *-* en gang til, 3 r.
Gjenta 2. og 3. p til du har 275 m på pinnen.

Videre strikkes hullmønsteret slik:
1. p (retten): * 3 r, flytte markøren over, strikk dia-
grammet og gjenta m i den røde rammen 11 ganger, 
flytte markøren over *, gjenta fra *-* en gang til, 3 r.
2. p (vrangen): * 3 r, flytt markøren over, 1 kast, 
strikk diagrammet til markøren, gjenta m i den røde 
rammen 11 ganger), 1 kast, flytt markøren over *, 
gjenta fra *-* en gang til, 3 r.

Gjenta 1. og 2. p til alle pinner av diagrammet er 
strikket. Det er nå 355 m på pinnen.
Fell rett løst av fra vrangen.

Montering
Fest alle tråder. Vask sjalet forsiktig i henhold til 
instruksjonene på garnbanderolene. Blokk sjalet med 
nåler slik at hullmønsteret åpnes opp, og la det tørke 
helt før du fjerner nålene.

rett fra retten, vrang fra vrangen

rett fra vrangen

kast

løft 1 m løst av, strikk 2 r sammen, 
løft den løse m over

2 r sammen
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