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DESIGN Mohair
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5 Sjal med rysjekant og heklerosett
Garn: Rauma Plum og Metallic
Str			 Lite
(Sjalet kan enkelt lages større/mindre
ved å strikke flere/færre omganger)
Farge 1:
Farge 2:
Farge 3:
Farge 4:

Plum: Hvit
Metallic: Sølv
Plum: Lys rosa
Plum: Lys mint

nr 001
nr 342
nr 039
nr 058

Materialer: En brosjenål
Veil. pinnenr: Rundp nr 4. Heklenål nr 4

50 g
1 spole
25 g
25 g

Stort

100 g
1 spole
25 g
25 g
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5 Sjal med rysjekant og heklerosett
Se bilde side 11

Garn: Rauma Plum og Metallic
Str			 Lite
(Sjalet kan enkelt lages større/mindre
ved å strikke flere/færre omganger)
Farge 1:
Farge 2:
Farge 3:
Farge 4:

Plum: Hvit
Metallic: Sølv
Plum: Lys rosa
Plum: Lys mint

nr 001
nr 342
nr 039
nr 058

50 g
1 spole
25 g
25 g

Stort

100 g
1 spole
25 g
25 g

Materialer: En brosjenål
Veil. pinnenr: Rundp nr 4. Heklenål nr 4
Strikkefasthet: 20 m rettstrikk med en tråd av hver kvalitet = 10 cm i
bredden.
Mål: Bredde øverst langs den rette kanten ..………		102 cm 150 cm
Sjal:
Sjalet strikkes fram og tilbake på rundp. Oppleggsmaskene vil være
midt på sjalets rette overkant.
Alle kast tas bakfra (= ta høyre pinne bak og under tråden).
Strikk med en tråd av hver av farge 1 og 2.
Legg opp 10 m.
1. omg: Løft 1 m løs av som om den skal strikkes vr, 2 r (kantm), kast,
1 r, kast, 2 r (midtm), kast, 1 r, kast, 3 r (kantm), = 14 m på p.
2. omg: r, = 14 m på p.
3. omg: Løft 1 m løs av som om den skal strikkes vr, 2 r (kantm), kast,
3 r, kast, 2 r (midtm), kast, 3 r, kast, 3 r (kantm), = 18 m på p.
4. omg: r, = 18 m på p.
5. omg: Løft 1 m løs av som om den skal strikkes vr, 2 r (kantm), kast,
5 r, kast, 2 r (midtm), kast, 5 r, kast, 3 r (kantm), = 22 m på p.
6. omg: r, = 22 m på p.
Fortsett på samme måte oppover (det økes på annenhver omg), til sjalet måler............................................ 48 cm 72 cm
i hver side, det vil si at totalbredden på sjalet er.......... 96 cm 144 cm
– slutt etter en partallsomg.
Strikk neste omg slik: Løft 1 m løs av som om den skal
strikkes vr, 2 r (kantm), kast, *1 r, kast,* gjenta fra * til
* fram til midtm, strikk 2 r (midtm), kast, *1 r, kast,*
gjenta fra * til * fram til kantm, kast, 3 r (kantm).
Strikk r fram og tilbake i 3 cm. Fell av.
Sy sammen ved oppleggsm.
Heklet rosett:
Bruk dobbel tråd og farge 3.
Hekle en lm-kjede 8 meter. Bytt til farge 4. Hekle lm i ytterligere 3 meter.
Avslutt, og la trådenden være 30–40 cm lang.
Sy med denne trådenden bortover lm-kjeden slik: *Hopp over 10–12 cm
(la avstanden variere) på lm-kjeden, sy et lite tråklesting*, gjenta fra * til
* ut lm-kjeden. Trekk til tråden underveis, slik at lm-kjeden blir til løkker.
Når lm-kjeden skifter farge, sørg for at tråklestinget kommer akkurat
ved fargeskiftet. Når hele lm-kjeden er sydd til løkker, trekkes tråden
godt til og festes.
Dander løkkene til en rosett, med farge 3 innerst og farge 4 ytterst. Sy
godt sammen i underkant.
Sy fast brosjenålen på baksiden av rosetten.
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