Amanda - et smukt og enkelt sjal
Design: Dorte Rønnov
Et smukt og enkelt sjal strikket i ren alpaca.
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Færdige mål:
Midt nakke til spids = 75 cm, den længste side er
150 cm lang.
Materialer:
250 g Indiecita fra Filcolana.
Strikkepinde: Rundpind nr. 4 mm, 80 cm lang.
Strikkefasthed:
20 masker og 34 pinde i mønsterstrikning = 10 x
10cm.
Opskrift
Pind 1) Slå 4 masker op
Pind 2) Strik 1ret, slå om, strik 1 ret og 1 vrang i
samme maske 2 gange, slå om, 1 ret (8 masker i
alt.)
Pind 3) Strik 3 ret, slå om, strik2 ret, slå om, strik 2
ret.
Pind 4) Strik 3 ret, strik 4 vrang, strik 3 ret. (10
masker i alt)
Pind 5) strik 3 ret, slå om, strik 1ret, slå om, strik 1
ret, sæt en maskemarkør, strik 1 ret, slå om, strik 1
ret, slå om, strik 3 ret. (14 masker i alt)
Pind 5 er den samme som pind 5 i diagrammet
(diagrammet er på side 2).
Diagrammet læses fra højre mod venstre ind til
midten af arbejdet, markeret med et stort M, herefter
læses diagrammet spejlvendt d.v.s. fra venstre mod
højre.
Alle lige pinde startes med 3 ret, derefter vrang og
slut pindene med 3 ret.
Fortsæt med at strikke efter diagrammet. Når pind 61
er strikket, startes igen med pind 49. Disse pinde, fra
pind 49 til pind 61, gentages 10 gange i alt. Strik så
pind 63+65 efter diagrammet. Herfra strikkes
spidserne 1 ad gangen efter diagram.
Hæft alle ender. Sjalet vaskes og skylles forsigtigt i
lunkent vand, spænd det ud i facon og lad det tørre.
(Dette skal gøres efter hver vask.)
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Tallene i diagrammet angiver hvor mange retmasker, der er efter hinanden.
De tykke sorte streger i diagrammet markerer hvilke masker og hvilke pinde der skal gentages.
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