Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 22 Nr 28
Sjal i dominostrikk
Plaggets mål:
Lengde midt bak: ca 68 cm
Garn:
sandnes mini palett (80 %
superwash ull, 20 % nylon, 100
gram = ca 400 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka, mini duett

Legg opp 21 m, og strikk opp 20
m langs sidekanten på 1. rute, (1
m i hver rille) i 2. remse = 41 m.
Strikk rett tilbake (= rillestrikk).
*Neste p, fra rettsiden: Strikk
19 r, ta 2 m r løs av samtidig, 1
r, trekk de løse m over samtidig,
strikk 19 r.
Neste p, vrangsiden: Rett
Gjenta disse 2 p hele tiden, men
med 1 m mindre før og etter
fellingen hele tiden til det
gjenstår 1 m. La denne m være
på p og strikk opp 1 m i hver rille
langs siden på siste rute = 20
nye m = 21 m til sammen på p,

strikk opp 20 nye m langs kanten
på neste rute i forrige remse.
Strikk 1 p r.*
Gjenta fra *-* hele tiden til det
er 2 ruter i høyden.
Strikk til slutt en halv rute.
Gjenta remsene med en rute mer
for hver gang til det er 9 remser.

Garnmengde:
Rosa/lilla 0964: 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4½
Strikkefasthet:
20 m rillestrikk på p nr 4 ½ = 10
cm
1 rute = 10x10 cm
1. remse (har bare en halv
rute):
Beg med en halv rute slik: Legg
opp 21 m.
*Strikk 1 p r, men avslutt denne
p med 2 r sammen.
1 p r*
Gjenta fra *-* til 1 m gjenstår.
Klipp av tråden.
2. remse:
Strikkes direkte på 1. remse.
Legg opp 21 m, og strikk opp 20
m langs sidekanten på 1. rute (=
langs kanten på den halve ruten,
1 m i hver rille) i 1. remse = 41
m.
Strikk rett tilbake (= rillestrikk).
Neste p, fra rettsiden: Strikk
19 r, ta 2 m r løs av samtidig, 1
r, trekk de løse m over samtidig,
strikk 19 r.
Neste p, vrangsiden: Rett
Gjenta disse 2 p hele tiden, men
med 1 m mindre før og etter
fellingen hele tiden til det
gjenstår 1 m. La denne m være
på p og strikk opp 1 m i hver m
langs enden på siste rute = 20
nye m = 21 m til sammen på p.
Nå strikkes en halv rute.
3. remse:
Strikkes direkte på 2. remse.
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