FiberFolk sjal
af Ida Thue Nielsen

Strikkefasthed: 21 masker per 10 cm.
Pind: 4 mm
Garn:
2 fed WOOLapyk sw merino/nylon eller WOOLapyk silke/merino. 400-425 m per 100 g.
holdt sammen med
2 fed WOOLapyk mohair/silke. 420 m per 50 g.

Men du kan bruge hvilket som helst garn, du ønsker.
Eyelet pind:
Bemærk: der er to muligheder alt efter om du har et lige eller et ulige antal masker på pinden.
Eyelet pind med lige antal masker:
2 r, *slå om, 2 ret sammen* gentag fra * til * indtil der er 2 m på p, slå om,1 r, tag masken løst af
Eyelet pind med ulige antal masker:
2 r, *slå om, 2 ret sammen* gentag fra * til * indtil der er 3 m på p, slå om, 2 r, tag masken løst af

Opskrift:
Bemærk: hold garnet foran arbejdet når masken tages løst af.
Med farve nr. 1 slås 3 m op med 1 tråd WOOLapyk silk/mohair og 1 tråd WOOLapyk sw
merino/nylon på pind 4 mm. Strik frem og tilbage i retstrik således:
1. Pind (retsiden): Strik 1, 1 ret ud, tag m løst af ( 4 m på pinden).
2. Pind (vrangsiden): strik til sidste m, tag m løst af
3. pind : Strik r til de sidste 2 m, 1 ret ud, tag m løst af (5 m på pinden)
4. Pind: strik r til sidste m, tag m løst af
Tip: placer en fremgangsmarkør på strikkens retsiden. Det gør det nemt for dig at se om du er på en
udtagningspind.
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 61 retriller. Strik gerne lidt ekstra, eller færre, hvis
du synes.
Eyelet pind. 1. sektion:
Nu strikkes første “eyelet” pind således:
(Bemærk: der er to muligheder alt efter om du har et lige eller et ulige antal masker på pinden.)
Eyelet pind med lige antal masker:
2 r, *slå om, 2 ret sammen* gentag fra * til * indtil der er 2 m på p, slå om,1 r, tag masken løst af
Eyelet pind med ulige antal masker:
2 r, *slå om, 2 ret sammen* gentag fra * til * indtil der er 3 m på p, slå om, 2 r, tag masken løst af
Næste p: strik ret til sidste m, tag masken løst af

Eyelet pind. 2. sektion:
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 19 retriller fra sidste eyelet pind.
Næste pind (retsiden): eyelet row.
Næste pind (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag masken løst af
Eyelet pind. 3. sektion:
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 7 retriller fra sidste eyelet pind.
Næste pind (retsiden): eyelet row.
Næste pind (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag masken løst af

Eyelet pind. 4. sektion:
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 33 retriller fra sidste eyelet pind.
Næste pind (retsiden): eyelet row.
Næste pind (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag masken løst af

Eyelet pind. 5. sektion:
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 15 retriller fra sidste eyelet pind.
Næste pind (retsiden): eyelet row.
Næste pind (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag masken løst af
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har strikket omkring 7 retriller fra sidste eyelet pind.
Nu påbegyndes sjalets indtagningsdel:
Bemærk: strik første m på vrangsiden meget løst. Det er med til at sjalets kant ligger sig pænt og
fladt.
1.p (retsiden): strik r til de sidste 4 m, tag maske løst af, strik 2 r sammen, træk den løse maske over,
tag masken løst af (2m er indt)
2.p (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag m løst af (husk: strik første m løst)

Gentag p. 1 og p. 2 indtil du har strikket 6 retriller.
Skift til farve nr. 2:
1.p (retsiden): strik r til de sidste 4 m, tag maske løst af, strik 2 r sammen, træk den løse maske over,
1 r (sidste m skal IKKE tages løst af på denne p)
2.p (vrangsiden): tag første m løst af, strik ret til sidste m, tag m løst af
3.p (retsiden): strik r til de sidste 4 m, tag m løst af, strik 2 r sammen, træk den løse maske over, tag
m løst af (2m er indt)
4.p (vrangsiden): strik ret til sidste m, tag m løst af (husk: strik første m løst)
Gentag p. 3 og p. 4 indtil du har 3 m tilbage på pinden.
Næste p: 1 r, 2 ret sammen
Sidste p: 2 ret sammen
Bryd garnet. Sy enderne ind.
Hvis du har lyst kan du lave en kvast eller en pompom og sætte på sjalet.
Del gerne dit sjal på de sociale medier med hashtags #fiberfolksjal #fiberfolkshawl #fiberfolk

