
 

Strikket V-Neck Sjal



 

Last ned PDF her

Et lekkert minisjal som kan styles på mange måter, her strikket i hjemmefarget Sundvall med
graderinger i fargeforløpet. Sjalet har åpne økninger som følger sjalets vinkler, og fine så flettinger
uten hjelpepinne i midten. Det er superenkelt å strikke, så her kan man se hvordan man med enkle
virkemidler kan skape stor effekt. 

Mål

Størrelse: One Size

Mål dybde = 45 cm og lengde = 100 cm.
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Materialer

1 nøste Nordic Sky Sundvall. 

1 flaske  Batikkfarge etter eget ønske. 

Finn en guide til garnfarging her.

Redskaper 

Rundpinne 60 cm og strømpepinne str. 4,00 mm

Utover det skal det brukes to maskemarkører, en nål og en saks til endefestinger. 

Strikkefasthet

Strikkefasthet: 21 masker x 23 pinde = 10x10 cm. MERK - modellen er designet til å passe med ett
fedd Sundvall, så derfor er det viktig at strikkefastheten overholdes. Hvis du ønsker et større sjal, kan
du fint forlenge med mer garn. 

Teknikker og forklaring

 

KastH - Kast Høyre: Før pinnen du strikker med under tråden og strikk videre. Kastet = en ny
maske. Når du ser på kastet, kan du se at det vender mot høyre.
KastV - Kast Venstre: Før pinnen du strikker med over tråden og strikk videre. Kastet = ny
maske. Når du ser på kastet, kan du se at det vender mot venstre.

 

Det kastes fire ganger på hver andre pinne = rettsiden, med unntak av de første 6 pinnene, hvor det
kastes på hver pinne for å etablere masker til flettingen. 

Nå kommer forklaringer på juksefelettinger, altså flettinger uten hjelpepinner. De er enkle å lage, så
ingen stress over forklaringene :-)

 

FleH - Fletting Høyre: De to neste maskene strikkes sånn: Hopp over første maske. Strikk
neste maske rett, men løft den ikke av pinnen. Strikk første maske rett. Løft begge masker av
pinnen på samme tid. 
FleV - Fletting Venstre: De to neste maskene strikkes sånn: Hopp over første maske. Sett
pinnen bak arbeidet og strikk den neste masken rett bakfra (vridd rett), men løft den ikke av
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pinnen. Strikk første maske rett. Løft begge masker av pinnen på samme tid. 

 MERK: Du kan fin nøye deg med å lage den ene typen vendinger gjennom arbeidet

Fremgangsmåte

Legg opp 7 masker

Pinne 1: strikk rett

Pinne 2 (rettsiden): strikk 2, KastH, strikk 1, KastV, strikk 1, KastH, strikk 1, KastV, strikk 2

Pinne 3: strikk 2, KastH, strikk 2, KastV, strikk 3, KastH, strikk 2, KastV, strikk 2

Pinne 4 (rettsiden): strikk 2, KastH, strikk 3, KastV, strikk 5, KastH, strikk 3, KastV, strikk 2

Pinne 5: strikk 2, KastH, strikk 4, KastV, strikk 7, KastH, strikk 4, KastV, strikk 2

På neste pinne, rettsiden, etableres flettemønster:

Pinne 6: strikk 2, KastH, strikk 5, KastV, sett maskemarkør, strikk 1, FleV, strikk 1, FleH, strikk 1, sett
maskemarkør, KastH, strikk 5, KastV, strikk 2

Pinne 7: strikk rett til maskemarkør, strikk 1 rett, 2 vrang, 1 rett, 2 vrang, 1 rett

Pinne 8 (rettsiden): strikk 2 rett, KastH, strikk rett inntil maskemarkør, KastV, flytt markør, strikk 7 rett,
flytt markør, KastH, strikk rett inntil de siste 2 masker, KastV, strikk 2 rett

Pinne 9: Strikk rett til markør, flytt markør, strikk 1 rett, 2 vrang, 1 rett, 2 vrang, 1 rett, flytt markør,
strikk rett pinnen ut

Pinne 10 (rettsiden): strikk 2 rett, KastH, strikk rett til markør, KastV, flytt markør, strikk 1 rett, FleV, 1
rett, FleH, 1 rett, flytt markør, KastH, strikk rett til de siste 2 masker, KastV, strikk 2 rett

Pinne 11: Strikk rett til markør, flytt markør, strikk 1 rett, 2 vrang, 1 rett, 2 vrang, 1 rett, flytt markør,
strikk rett pinnen ut

Gjenta pinne 8 til 11

Strikk til fletterekken måler knapt 45 cm og fell løst av fra rettsiden. 

Tips til felling: Gå evt. opp en pinnestørrelse, her til 4,5, så er det enklere å få en pen og ensartet
felling. 



 

Fest ender og nyt det fine arbeidet ditt. 

God strikkelyst. 

 



 

 



 



 

Design: Hanne Justesen
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