Værnedamsvej - et blødt sjal
Design: Signe Strømgaard
Sjalet er inspireret af den skønneste lille gade,
der ligger på grænsen mellem Vesterbro og
Frederiksberg. Værnedamsvej har en nærmest
parisisk stemning med lækre specialbutikker
og små fortovscafeer, hvor man kan sidde og
nyde kaffen, mens man kigger på de forbipasserende. Og når solen går ned bag tagene,
kan man svøbe sig i et lækkert, blødt sjal og
blive siddende lidt længere.
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Materialer
150 g Saga fra Filcolana i farve 257 (Mint)
75 g Tilia fra Filcolana i farve 327 (Sage)
Rundpind 5 mm, 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
One size
Mål
Vingefang: 174 cm
Længde fra nakke til spids: 80 cm
Strikkefasthed
16 m og 27 p i glatstrikning på p 5 mm med en tråd
Saga og en tråd Tilia holdt sammen = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere
pinde.
Særlige forkortelser
Llr (indtagning): Tag 2 m ret løs af, flyt maskerne
tilbage på venstre pind og strik dem ret sammen.
Arbejdsgang
Sjalet strikkes oppe fra og ned, og ud fra midten.
Man starter midt i ”nakken” af sjalet med få masker
og strikker frem og tilbage med udtagninger, først i
glatstrik og derefter i hulmønsteret.
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Værnedamsvej
Om diagrammet
Diagrammet viser hulmønsteret set fra retsiden. Før
ste pind i diagrammet er en pind fra vrangsiden, som
læses fra venstre mod højre – som alle pindene fra
vrangsiden. Alle pinde der strikkes fra retsiden læses
fra højre mod venstre.
Sjal
Slå 3 m op på p 5 mm med en tråd Saga og en tråd
Tilia holdt sammen. Der strikkes frem og tilbage på p.
Strik en lille retstrikket firkant ved at strikke 10 p r.
Strik nu m op langs firkantens sider således (vrangsiden):
Strik 3 r, drej arbejdet en kvart omgang i urets
retning, og strik 5 m op langs firkantens side, vend
arbejdet en kvart omgang igen og strik 3 m op langs
firkantens opslagningskant = 11 m.
1. p (retsiden): 3 r, sæt en markør, slå om, 1 r, slå
om, sæt en markør, 3 r, sæt en markør, slå om, 1 r,
slå om sæt en markør, 3 r.
2. p (vrangsiden): *3 r, flyt markør over, strik vr til
markør, flyt markør over*, gentag fra * til * en gang
mere, 3 r.

Side 2
3. p (retsiden): *3 r, flyt markør over, slå om, strik r
til markør, slå om, flyt markør over*, gentag fra * til
* en gang mere, 3 r.
Gentag 2. og 3. p til du har 275 m på pinden.
Strik nu hulmønster efter diagram således:
1. p (vrangsiden): *3 r, flyt markør over, strik dia ram
til markør (gentag m i den røde ramme 11
gange), flyt markør over*, gentag fra * til * en gang
mere, 3 r.
2. p (retsiden): *3 r, flyt markør over, slå om, strik
diagram til markør (gentag m i den røde ramme 11
gange), slå om, flyt markør over*, gentag fra * til *
en gang mere, 3 r.
Gentag 1. og 2. p til alle pinde af diagrammet er
strikket. Der er nu 355 m på pinden.
Luk m løst ret af fra vrangsiden.
Montering
Hæft alle ender. Vask sjalet forsigtigt efter anvisningerne på garnernes banderole. Spænd sjalet op med
nåle, så hulmønsteret åbner sig og lad det tørre helt
inden nålene fjernes.
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