
1646 BOHO SJAL  

Sjalet er strikket i en åben struktur på store pinde i stribemønster. 

Størrelse: one size.              

Bredde: ca. 250cm, fra spids til spids.          

Hel længde: ca 75cm.         

Garn: Nettle sock Yarn fra ONIONKnit.  

Garnforbrug:   

fv 1, fv. nr. 1003: 2 ngl.   

fv 2, fv. nr. 1015: 2 ngl.   

Pinde: Rundpind nr. 8 80cm, aflukning med p12. 

Strikkefasthed: 12m = 10 cm, målt i glatstrik. 

Opnå det gode resultat: 

Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at overholde strikkefastheden, 
for at opnå det gode resultat, samt, for at den angivne mængde garn iflg. opskriften passer. 

Forkortelser: Mt = mærketråd. Lænken drejet ret = L-dr 

Stribemønster: 8p glatstrik med fv 1 1003, 10p retriller med fv 2 1015. 

Udtagninger: i 1. og sidste m strikkes der forfra og bagfra i m (beskrives som 1r + ud.) Udtagninger i midten: 
lænken mellem 2m strikkes vendt mod højre før MT, og vendt mod venstre efter MT. Der tages 4m ud på hver 
retside og 2m ud på hver vrangside.  

Slå 3m op med fv 1003 på p8. 

1.p fv 1: (vrangside) 1r + ud, 1vr, 1r + ud = 5m. Sæt MT på hver side af masken i midten. 

2.p fv 1: 1r + ud, 1r, L-dr, 1r, L-dr, 1r, 1r + ud = 9m. 

3.p fv 1: 1r + ud, 7vr, 1r + ud = 11m. 

4.p fv 1: 1r + ud, 4r, L-dr, 1r, L-dr, 4r, 1r + ud = 15m. 

5.p fv 1: 1r + ud, 13vr, 1r + ud = 17m. 

6.p fv 1: 1r + ud, 7r, L-dr, 1r, L-dr, 7r, 1r + ud = 21m. 

7.p fv 1: 1r + ud, 21vr, 1r + ud = 23m. 

8.p fv 1: 1r + ud, 11r, L-dr, 1r, L-dr, 11r, 1r + ud = 27m. 

9.p fv 1: 1r + ud, 25vr, 1r + ud = 29m. 

Fv 2 sættes til. Udtagningen i 1. maske strikkes således: stik højre p i 1.m, slå om begge farver, strik udtagning 
ved at strikke bag i m, men slå kun om den fv der skal strikkes videre med, 2m på pinden. Dette strikkes arb 
igennem, således at begge farver følger kanten. 

10. fv 2: 1r + ud, 13r, L-dr, 1r, L-dr, 13r, 1r + ud = 33m. 

11.p fv 2: 1r + ud, 31r, 1r + ud = 35m. 

12.p fv 2: 1r + ud, 16r, L-dr, 1r, L-dr, 16r, 1r + ud = 39m. 

Gentag udtagningerne, hver der vil komme flere og flere m mellem udtagningerne. Der strikkes 8p i fv 1 og 10p i fv 
2. Strik til arb måler ca. 75cm i midten, da der strikkes så løst vil måling være efter hvor meget der strækkes i arb. 
Der er lukket af efter 7 striber i fv 1. 

Montering: Hæft øvrige ender. Damp arb. 
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