
ALMA ELLA SJAL
- med hulrækker og blondekant

Design: Robin Lynn (Ravelry: RobinLynn).
Vist i Serenade Handpaint, fv. ”Gurkemeje”, 100% merino lace, 725 m / 100 g, fra GarnGalleriet.

Strikket for GarnGalleriet af Mariann Jensen (Ravelry: yesrosenmariann).

Garn og grej:
Serenade Handpaint, 100% merino lace, 100 g (725 m / 100 g).
Rundpind nr. 3,5 mm (eller den pindestørrelse der giver en passende masketæthed).
Maskemarkør.
Evt. udspændingswire. Knappenåle.

Strikkefasthed:
20 masker = 10 cm i glatstrikning.
Obs! Dette er masketætheden på det færdige sjal, efter udspænding. 
Strikkefastheden er ikke så vigtig i dette projekt, men har naturligvis betydning for sjalets størrelse.

Størrelse:
Det viste sjal måler 140 cm i vingefang og er 98 cm højt.

Strikketeknik-prøve:
Slå 121 m op. Strik diagram A, Strik diagram B. Strik rækkerne 17 og 18 indtil der er 5 m tilbage. Retsiden: Tag 3 

m løs af i ret, 2 rsm, træk de løse masker over.

Sådan gør du:

Slå 681 m op. Marker midtermasken (under hele arbejdet).
Strik de 6 pinde i diagram A. 341 m tilbage.
Strik de 10 pinde i diagram B. Stadig 341 m tilbage.
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Tegnforklaring til diagrammerne:

Ret (r) på retsiden, vrang (vr) på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
Ingen maske
Slå om
Tag 1 løs ret af, tag 1 løs vrang af, strik de to m drejet ret sammen.
2 ret sammen (rsm)
Tag 1 løs vrang af, 1 vrang, træk over.
2 vrang sammen (vrsm)
1 løs af, 2 rsm, træk over.
1 løs af, 2 vrsm, træk over.

Diagram A:

Diagram B:

*Pinde 8, 10, 12: For en jævn kant: Tag 1. m løs vr af, vrang til sidste m, tag sidste m løs vr af.
** Pinde 14, 16: For en jævn kant: 1. m løs vr af med garnet bag arb., ret til sidste m, 1. m løs vr af med garnet 
foran arbejdet.

Retstrik-sektionen
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(Retsiden): Pind 17: 1 løs ret af, 1 vr løs af, strik de 2 m drejet ret sammen. Ret til 1 m før midtermasken, 1 løs af, 
2 rsm, træk over, ret til de sidste 2 m, 2 rsm.
(Vrangsiden): Pind 18: 1 løs vr af, ret til sidste m, 1 løs vr af med garnet foran arbejdet.
Strik pind 17 og 18 syv (7) gange.

Glatstriknings/hulrække-sektionen
(Retsiden) Pind 19: 1 løs ret af, 1 løs vr af, 2 drejet rsm, ret til 1 m før midtermasken, 1 løs af, 2 rsm, træk over, 
ret til der er 2 m tilbage, 2 rsm.
(Vrangsiden) Pind 20: 1 løs vr af, vrang til sidste m, 1 løs vr af.
Strik pind 19 og 20 tre (3) gange.
(retsiden) Pind 21: (1 løs r af, 1 løs vr af, 2 drejet rsm, ret til 1 m før midtermasken, 1 løs af, 2 rsm, træk over, ret 
til de to sidste m, 2 rsm.
(vrangsiden) Pind 22: 1 løs vr af, ret til sidste m, 1 løs vr af med garnet foran arbejdet.
Strik pind 21 og 22 to (2) gange.

(Retsiden): Pind 23: ssk (= tag 2 m løs ret af hver for sig, strik dem drejet ret sammen), *(slå om, 2 rsm), gentag 

fra * indtil 2 m før midtermasken, 1 r, (1 løs af, 2 rsm, træk over), 1 r, *(slå om, 2 rsm), gentag fra * til der er 2 

m tilbage, 2 rsm.
(Vrangsiden) Pind 24: 1 løs vr af, ret til sidste m, 1 løs vr af med garnet foran arbejdet.
Strik pind 23 og 24 en (1) gang.
Strik pind 21 og 22 en (1) gang.

Gentag hele glatstriknings/hulrække-sektionen i alt otte (8) gange. Hver gennemstrikning af sektionen vil 
reducere maskeantallet med 28.

Strik pind 19 og 20 indtil der er 93 m tilbage.
Strik pind 17 og 18 indtil der er 5 m tilbage. 
Retsiden: Tag 3 m løs af i ret, 2 rsm, træk de løse masker over. Bryd garnet og træk igennem løkken. Hæft 
enderne.

Vask sjalet skånsomt i hånden og spænd det ud, evt. ved hjælp af en udspændingswire. Sæt knappenåle i 
spidserne i kanten. Lad tørre.

Denne opskrift er venligst stillet til rådighed for alle interesserede af designeren Robin Lynn. (Ravelry brugernavn: RobinLynn.)
Opskriften er gratis og må deles frit, men den må ikke sælges.
Link til original opskrift på engelsk:
http://www.ravelry.com/patterns/library/alma-ella-shawl

Design: Robin Lynn. Oversættelse til dansk med lettere modificering til Serenade garnet: Birthe P. Opstrikning: Mariann Jensen.
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