Sjal i gammel strikketeknikk,
kun rettstrikk og noen ”kast”
150 g tynn alpakka og strikkepinner nr. 5 (lurt med 80 cm)
Sjalet begynner øverst i halsen/nakken med 8 m, så kan du øke til ønsket lengde. Når du feller av er
sjalet en stor trekant.
Tips: øk til dobbelt maskeantall omgangen før du feller av. På denne måten får du felt av maskene
løsere og mer elastisk uten at det blir for stramt
Legg opp 8 m. Strikk en gang over alle 8 m i rettstrikk.
Snu og strikk: løft av første m (alltid løft over 1 m, ikke nødvendig å strikke denne da det har lett for å
bli veldig løst), øk 1 m mellom 1. og 2. m, strikk 2 m r, 1 kast, 2 r, 1 kast, 2 r, øk 1 m, før siste m
strikkes rett. Neste omg. strikker du kun rett over alle m. Neste omg. strikker du: løft av første m, øk
1 m mellom 1. og 2. m, strikk så 4 m, 1 kast, 2 r (disse 2 m er midt på sjalet og det er alltid et kast på
hver side av disse) 1 kast, 4 r, øk mellom siste og nest siste m, strikk 1 r.
Strikk på denne måten (dvs. at det naturlig vil bli flere og flere m før midtmaskene og kastene) til
arbeidet er stort nok, ca 50 cm lengde fra øverst midt i nakken og ned til spissen.
NB. Sjalet kommer til å se litt større ut når alle maskene er felt av.
Hekle om du vil en ”blondekant” langs de korte endene: 7 staver (st) og 1 fastmaske (fm) i mellom
hver gruppe av st. Du kan også lage frynser hvis du ønsker.
EN LITEN EKSTRA FORKLARING
Det blir alltid 1 nye masker på hver side av midtmaskene

