Eucalyptus

- et dejligt forårssjal

Design: Karen Skriver Lauger
Et hulmønster brudt af striber i en anden
tekstur og farve gør, at Eucalyptus-sjalet
både er sjovt at strikke og spændende for
øjet at kigge på – man vil ubevidst prøve at
samle mønsteret igen. Eucalyptus er et dejligt
forårssjal, der er stort nok til at blive båret
traditionelt over skuldrene, men ikke for stort
til at blive viklet om halsen som et dekorativt
tilbehør til dagens outfit.
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Materialer
250 g Anina fra Filcolana i 4 farver:
Fv. A: 100 g
Fv. B: 50 g
Fv. C: 50 g
Fv. D: 50 g
Rundpind 4 mm
Markør
Soft mint og beige model
Fv. A: Farve 333 (Seafoam)
Fv. B, C og D: Farve 978 (Oatmeal)
Pink og aqua model
Fv. A: Farve 2010 (Rasberry Pink)
Fv. B: Farve 820 (Isabella)
Fv. C: Farve 808 (Aqua Mist)
Fv. D: Farve 335 (Peach Blossom)
Størrelser
One size – med angivelser af, hvordan størrelsen kan
justeres
Mål
Overkant fra spids til spids: 190 cm
Dybde midt for: 90 cm
Strikkefasthed
16 m i glatstrikning eller lace på p 4 mm = 10 cm.
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Særlige forkortelser
LLS (indtagning): 2 ret løs af, den ene efter den
anden, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik
dem drejet ret sammen.
Slå om: slå garnet en gang om pinden.
DBI (dobbelt indtagning): Tag 1 m ret løs af (med
garnet bag pinden), strik 2 ret sammen, træk den
løse m over de sammenstrikkede.
1 la gf: Tag 1 m vrang løs af med garnet foran pinden.
Arbejdsgang
Sjalet strikkes fra midten i nakken og ud og ned mod
kanten. Kanten strikkes sidelæns på til sidst.
Det kan være en god ide at strikkehæfte enderne
undervejs.
Diagram til hulmønster
Bemærk at diagrammerne kun vises fra retsiden. På
vrangsiden strikkes alle m vr.
Første gang der strikkes hulmønster, strikkes diagram
A1.
Anden og alle efterfølgende gange strikkes diagram
A2, hvor den markerede boks viser mønstergentagelsen.
Sjal
Slå 4 m op på pind 4 mm med fv. A.
1. p: Slå om, 2 r sm, 2 r.
2. p: 4 r.
Strik 1. og 2. p i alt 6 gange, og strik dernæst 1. p én
gang mere.
Næste pind: 3 r, slå om, 1 r, drej arbejdet 90 grader,
strik 2 m op (i omslagene), slå om, sæt en markør,

Diagram A2

strik 1 m op (i omslag), slå om, strik 3 m op (i omslagene), slå om, vend arbejdet 90 grader og strik 3 m
op langs opslagningskanten.
Der er nu 17 m på pinden.
3. p (vrangsiden): 3 r, strik vr til de sidste 3 m, 3 r.
4. p (retsiden): 3 r, slå om, strik r til markør, slå
om, flyt markør til højre pind, 1 r, slå om, strik r til de
sidste 3 m, slå om, 3 r.
5. p: Strik alle m r.
Strik 4. og 5. p én gang mere.
Nu strikkes der skiftevis i hulmønster med en kontrastfarve (i rækkefølgen fv. B, fv. C og fv. D) og
retriller i fv. A.
Hulmønster med kontrastfarve:
6. p (retsiden): 3 r, slå om, strik hulmønster efter
diagram til markør, slå om, flyt markør til højre pind,
1 r, slå om, strik hulmønster efter diagram til de sidste 3 m, slå om, 3 r.
7. p (vrangsiden): 3 r, strik vr til de sidste 3 m, 3 r.
Retriller med fv A:
Strik 4. og 5. p 2 gange.
Strik skiftevis i hulmønster med kontrastfarve og
retriller med fv. A som beskrevet ovenfor til der er
strikket hulmønster med kontrastfarve 4 gange i hhv.
fv. C og fv. D og 5 gange med fv. B.
Strik retriller i fv. A (dvs. 4. og 5. p i alt 2 gange)
efter sidste gang hulmønster i fv. B.
NB: Hvis du ønsker det, kan sjalet nemt gøres større
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ved at strikke flere striber af hulmønsteret inden
kanten strikkes. Bemærk, at hvis du gør sjalet større
kræves mere garn.
Strik 4. p med fv. A én gang mere.
Der er nu 393 m på pinden.
Bryd kontrastfarverne.
Kant
Kanten strikkes i fv. A og strikkes sidelæns på sjalets
krop.
Begynd med at slå 9 m op i forlængelse af m på pinden.
1. p: 7 r, 2 r sm, vend.
2. p: 1 la gf, 1 r, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, slå om,
3 r.
3. p: 1 la gf, 3 r, 1 vr, 2 r, slå om, 2 r sm, 2 r sm,
vend.
4. p: 1 la gf, 1 r, slå om, 2 r sm, 4 r, slå om, slå om,
2 r.
5. p: 1 la gf, 2 r, 1 vr, 5 r, slå om, 2 r sm, 2 r sm,
vend.
6. p: 1 la gf, 1 r, slå om, 2 r sm, 8 r.
7. p: Luk 4 m af, 4 r, slå om, 2 r sm, 2 r sm, vend.
Gentag 2. – 7. p til alle m på sjalet er strikket sammen med kanten. Sidste gang 7. p strikkes, lukkes
alle m af (husk at strikke kanten og sjalets maske
sammen før den lukkes af).
Montering
Hæft alle ender. Vask sjalet forsigtigt og spænd det
godt ud med en nål i hver spids af kanten. Lad det
tørre fladt.
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