TIRANA sjal
Stribet sjal med hulmønsterkant.
Capella garn 100% uld: 200g
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TIRANA sjal
Garn: Capella i 100% uld. På billede er der brugt
Capella farve nr. 575 og 253, 100g af hver farve.
Pinde: 3,5
Strikkefasthed: 20m og 32p = 10x10cm
Størrelse på sjal: Bredde: 190cm og
Længde midt bag, ca 54cm.

Sjalet strikkes fra nakken og ned.
Slå 10m op med den mørkeste af farverne.
1.pind: 1r, slå om, 3r, saml 1m op, 2r (dette er de 2 midterste m i sjalet), saml 1m
op, 3 r, slå om, 1r. (der er nu 14m)
2.pind: 1 vr, slå om, strik vr til der er 1 m tilbage, slå om, 1 vr.
3.pind: 1 r, slå om, strik ret til før de 2 midtermasker, saml 1 m op, 2 r, saml 1m op,
strik ret til der er 1m tilbage, slå om, 1 r.
4. pind: som pind 2
5. pind: skift til farve 2, og strik som pind 3.
Gentag pind 3 og pind 2.
Dvs. på retsiden tages der 4 m ud. Der slåes om efter den første og før den sidste
maske, samt før og efter de 2 midterste masker.
På vrangsiden tages der ud 2 masker. Der slåes om efter den første og før den sidste
maske.
Der strikkes 4 pinde med hver farve.
Strik til der er 16 striber i farve 1. Strik derefter 1 p ret og 1 p vrang af farve 2.
Herefter starter hulkanten;
1.pind (RS): 1r, slå om, *2rsm, slå om*, gentag fra * til * til der er 1m tilbage, sl[
om, 1r.
2. pind: 1 vr, slå om, vrang til der er 1 m tilbage, slå om, 1 vr
3. pind: 1r, slå om, 1r, *slå om, 2rsm*, gentag fra * til * til der er 2m tilbage, slå
om, 1r, slå om, 1r.
4. pind: som pind 2.
Gentag disse 4 pinde ialt 4 gange. Luk af.

Til sidst; hækl en kan langs den øverste kant/nakken. Hækl med den farve der er
startet med. Hækl fm langs hele den øverste kant. Pas på det ikke strammer.

Forkortelser:
p: pind/pinde
m: maske
r: ret maske
vr: vrang maske
RS: retside
VR: vrangside
2rsm: strik 2 retmasker sammen
fm: fastmasker

