Embla

- et retstrikket sjal

Design: Signe Strømgaard
Et helt enkelt retstrikket sjal, strikket i riller
af skiftevis tynd lammeuld og alpaka.
Sjalet er bygget op af 2 moduler - en trapez
og en trekant, som strikkes skiftevis og tilsammen danner sjalets byggeklodser. Tanken
er, at man ved at følge de helt enkle “regler”
for hvert modul kan strikke et helt sjal uden
at skulle skele til en opskrift eller tælle.
I opskriften kan du vælge at strikke sjalet
som på billedet, eller i en mindre version,
hvis du synes det er mere passende.
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Materialer
100 (100) g New Zealand lammeuld (NZ) fra Filcolana
i farve 212
150 (150) g Indiecita (IN) fra Filcolana i farve 319
Rundpind 3½ mm, 60-80 cm
Mål
Sjalets vingefang fra spids til spids: 136 (160) cm
Højde, midt: 34 (42) cm
(Det er det største af sjalerne, der er afbilledet).
Strikkefasthed
20 m og 21 retriller (42 pinde) i retstrik på 3½ mm
rundpind = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på p og
strik den ret gennem bagerste maskeled.
vr la gf: Flyt 1 maske fra venstre til højre pind som
skulle du strikke den vrang, men uden at strikke den
og med garnet holdt foran pinden.

Llr (indtagning): Tag 2 ret løs af 1 ad gangen, sæt
maskerne tilbage på venstre pind og strik dem drejet
ret sammen.
Vendepinde
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem
de to masker man vender imellem. På dette sjal er
den bedste vendingsmetode, at slå garnet om pinden
– fordi der strikkes i retstrik med striber. Dette gøres
på følgende måde:
Når arbejdet er vendt, føres garnet mellem pindene
bag arbejdet, op over og rundt om højre pinde og
tilbage bag arbejdet. Dette skaber en slags “ekstra
maske”, som lægger sig tæt op af den næste maske der strikkes. Senere strikkes den ekstra maske
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sammen med den næste maske på pinden, dvs. ikke
den maske, den lægger sig så tæt op ad, men den
efterfølgende. Dette “binder” maskerne sammen og
eliminerer hullet.
Sjal
Slå 3 m op med NZ.
1. p (NZ): 3 r.
2. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 2 r.
Skift til IN.
3. p (IN): 1 vr la gf, slå om, 1 r, 2 r sm.
4. p (IN): Strik som 3. p.
Det garn den givne pind strikkes med angives i parentes. Der strikkes skiftevis en retrille (2 pinde ret) i
NZ og IN.
Trapez med udtagninger
1. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 3 sidste m,
1 udt, 1 r, 2 r sm.
2. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste m,
2 r sm.
3. p (IN): Strik som 2. p.
4. p (IN): Strik som 2. p.
Gentag 1.-4. p, til der er 24 m på p.
Kile
Overgangsrille
1. rillep (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste
m, 2 r sm.
2. rillep (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste
m, 2 r sm.
Første halvdel af kilen
1. p (IN): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste m,
vend.
2. p (IN): Slå om, strik r til de 2 sidste m, 2 r sm.
3. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til 2 m før sidste
vending (vendingsomslag ikke medregnet), vend.
4. p (NZ): Strik som 2. p.
5. p (IN): Strik som 3. p.
6. p (IN): Strik som 2. p.
Gentag 3.-6. p så mange gange som der er masker
til.
Næstsidste p (IN): 1 vr la gf, slå om, 1 r, vend.
Sidste p (IN): Slå om, 1 r, 2 r sm.
Anden halvdel af kilen
1. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 1 r, strik vendingsomslaget sammen med den efterfølgende m, 1 r, strik
vendingsomslaget sammen med den efterfølgende m,
vend.
2. p (NZ): Slå om, strik r til de 2 sidste m, 2 r sm.
3. p (IN): 1 vr la gf, slå om, 4 r, strik vendingsomslaget sammen med den efterfølgende m 2 gange, vend.
4. p (IN): Strik som 2. p.
5. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 6 r, strik vendingsomslaget sammen med den efterfølgende m 2 gange, vend.
6. p (NZ): Strik som 2. p.
Fortsæt som ovenfor, men strik 2 m mere på hver
ulige p inden de to masker, hvor vendingsomslagene
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strikkes sammen med masken. På sidste rille i kilen
(IN) strikkes vendingsomslaget r sammen med den
næstsidste m på p, som er et omslag.
Overgangsrille
1. rillep (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 3 sidste
m, 3 r sm.
2. rillep (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste
m, 2 r sm.
3. rillep (IN): Strik som 2. rillep.
4. rillep (IN): Strik som 2. rillep.
Videre…
Strik nu endnu en trapez ved at gentage 1.-4. p af
trapez med udtagninger, til der i alt er taget 12 m
ud, dvs. der nu er 36 m på p. Strik herefter endnu en
kile.
Strik skiftevis trapezer med 12 udtagninger og kiler,
til der er strikket 5 (6) kiler i alt. Der er nu 72 (84) m
på p. Den 5. (6.) kile er midten af sjalet.
Herefter strikkes trapezerne på anden halvdel af sjalet med indtagninger i stedet for udtagninger.
Trapez med indtagning
1. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de sidste 5 m,
1 r, llr, 2 r sm.
2. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, strik r til de 2 sidste m,
2 r sm.
3. p (IN): Strik som 2. p.
4. p (IN): Strik som 2. p.
Gentag 1.-4. p til der er taget 12 m ind. Der er nu 60
(72) m på p.
Videre…
Strik en kile. Strik endnu en trapez med 12 indtagninger.
Fortsæt på denne måde med skiftevis en kile og en
trapez med 12 indtagninger, til der er strikket 9 (11)
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kiler i alt. Der er nu 24 m på p.
Gentag 1.-4. p af trapez med indtagning, til der er 5
m tilbage på p. Slut med en rille med IN.
1. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 3 r, 2 r sm.
2. p (NZ): 1 vr la gf, 3 r, 2 r sm (spring omslaget over
= 1 m mindre på p).
3. p (IN): 1 vr la gf, slå om, 2 r, 2 r sm.
4. p (IN): Strik som 3. p.
5. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 2 r, 2 r sm.
6. p (NZ): 1 vr la gf, 2 r, 2 r sm.
7. p (IN): 1 vr la gf, slå om, 1 r, 2 r sm.
8. p (IN): Strik som 7. p.
9. p (NZ): 1 vr la gf, slå om, 1 r, 2 r sm.
10. p (NZ): 1 vr la gf, 1 r, 2 r sm.
Luk af med NZ.
Montering
Hæft enderne. Skyl sjalet op, centrifugér det, eller
pres det så tørt så muligt i et sammenrullet håndklæde. Læg det på en plan overflade og træk sjalet i form
med hænderne. Lad det tørre helt.
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