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Anvisning
Sjalet består af 2 forskellige dominokvadrater + en række trekanter, der strikkes sammen undervejs.
Kvadrat 1:
Måler ca. 10 x 10 cm – strikkes på følgende måde:
Strikkeopslå 47 m og strik 23 ret + 1 vr + 23 ret.
Vend – og strik 22 ret – tag 2 m ret løst af – strik 1 ret og træk de løse m over denne – strik 22 ret.
Strik alle retsidepinde på samme måde – og alle vrangsidepinde ene ret – undtagen midtermasken,
der strikkes vrang. Fortsæt indtil, du har 1 m tilbage på pinden.
Bryd garnet og træk enden igennem masken.
Kvadrat 2:
Måler ca. 5 x 5 cm – strikkes på følgende måde:
Strikkeopslå 23 m og strik 11 ret + 1 vr + 11 ret.
Vend – og strik 10 ret – tag 2 m ret løst af – strik 1 ret og træk de løse m over denne – strik 10 ret.
Strik alle retsidepinde på samme måde – og alle vrangsidepinde ene ret – undtagen midtermasken,
der strikkes vrang. Fortsæt indtil, du har 1 m tilbage på pinden.
Bryd garnet og træk enden igennem masken.
Lektion 1 omhandler Spidsmodulet:
På billedet kan du se antallet af store og små kvadrater – vi har fordelt dem på denne måde:
Det mønstrede garn gives farvenumre 1, 2 og 3.
Nederste spids:
Farve 1
Næstnederste række:
Begge de store kvadrater strikkes i farve 2
Næste række
Midterkvadratet strikkes i farve 3
De små ensfarvede kvadrater fordeles helt tilfældigt, som du synes!
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Sammenstrikning:
Du kan lave alle moduler løse og sy dem samme til sidst – men det er langt lettere at strikke dem
sammen undervejs.
For at gøre dette, må du tænke dig godt om hele tiden.
Det gælder nemlig om, at kunne samle masker op på retsiden af arbejdet.
Og huske, at alle midterlinjer i felterne skal vende samme vej!
Start med at strikke nederste spids (det har du allerede gjort – det var dit prøvefelt, som nu er blevet
godkendt!) Herefter strikkes de 4 små kvadrater langs de øverste sider af startfeltet på denne måde:
Strikkeopslå 11 m + 1m og strik 11 m op langs 1. halvdel af højre side af midterfeltet = 23 masker i
alt. Strik det første lille kvadrat over disse masker.
Strik nu det næste lille kvadrat øverst til højre.
Strik 11 m op langs det første lille kvadrats venstre kant – strik 1 m op i hjørnet – strik 11 masker
op langs 2. halvdel af højre side af startfeltet = 23 masker i alt.
Strik det andet lille kvadrat over disse masker.
Gå nu over til venstre side af startfeltet og strik de næste 2 små kvadrater på samme måde.
Du skal altid strikke nedefra og op – fra midten og ud i V-form – gennem hele arbejdet!
På den måde har du altid noget at samle op i – og du undgår syninger i dit arbejde.
Kig på billedet igen – og dan dig et overblik over startmodulet:
Først startfeltet – så de 2 x 2 små kvadrater på hver side – så de 2 store kvadrater på hver side af de
små – herefter midterkvadrat nr. 2 – og til sidst de 2 x 2 små kvadrater på hver side af denne!
Når du ikke har en kant at samle op i – skal du strikkeopslå det antal masker, du har brug for til at
kunne lave dit kvadrat!
HUSK: Aldrig at samle masker op fra sjalets bagside – og altid kun at samle op i yderste lænke
(hvor der er 2 tråde ved siden af hinanden!)

Rigtig god fornøjelse!:-)

© Markno Design, 2011

