Haslevsjalet 2017

Design: Sanne Bjerregaard, www.rasmilla.dk

Haslevsjalet 2017 er et stort sjal med et vingefang på næsten 3 meter. Det er strikket i sektioner, alle med
forskellig strikkeretning. Med dette sjal for du virkelig øvet teknikker som forkortede rækker og opstrikning
af masker. Alle teknikker er udførligt beskrevet, så selv en nystrikker vil sagtens kunne give sig i kast med
projektet.
Garn: Rasmilla’s Yndlingsgarn (350 m pr. 50 gr), der strikkes med dobbelt tråd.
Farve A (Sort): 100 gr
Farve B Bly): 150 gr
Farve C (Blågrå): 100 gr
Farve D (Karry): 100 gr
Garnforbrug pr. sektion:
(meterangivelsen er beregnet på 175 m pr. 50 gr, idet garnet lægges dobbelt).
Sektion 1: 70 gr = ca. 250 m
Sektion 2: 46 gr = ca. 170 m
Sektion 3: 40 gr = ca. 140 m
Sektion 4: 130 gr = ca. 460 m
Sektion 5: 55 gr = ca. 200 m
Bemærkning til garnvalg: Sjalet er strikket i sektioner, hvilket gør det til et oplagt resteprojekt, slå dig løs og
tøm restekurven, strik sektionerne stribede, ensfarvede eller melerede – helt efter dit eget hoved.
Der kan sagtens bruges et andet garn end det foreslåede, eller flere forskellige kvaliteter sammen. Eftersom
sjalet er strikket udelukkende i retstrik, kan du stadig få det til at passe sammen på hver sin led, blot skal du
indsætte din egen strikkefasthed (antal masker pr 10 cm) når du strikker masker op i starten af sektion 5.

Vær opmærksom på, at det strikkede skal være en smule løst, for at give sjalet fald og liv. Det angivne
garnforbrug målt i meter, er forudsat at opskriftens strikkefasthed overholdes helt nøjagtigt.
Pinde: Rundpind nr. 5, 80 cm (evt 2 stk). Hæklenål nr. 5.
Strikkefasthed: 18 m og 36 p i retstrik på p nr. 5 = 10 x 10 cm.
Ekstra: En bomuldstråd til opslagning.
Specielle forkortelser:
vrla: Tag masken løs af som om den skulle strikkes vrang, hold garnet mod dig selv (på arbejdets vrangside),
så dannes der en fremhævet glatstrikket maske på retsiden.
Sektion 1:
Der startes med en midlertidig opslagning således:
Brug bomuldstråden og hækl en luftmaskekæde med 250 luftmasker. Bryd garnet og træk garnenden
igennem sidste m. Lav en knude eller sløjfe på denne garnende, så du kan skelne den fra den anden.
Vend luftmaskekæden, således at maskerne ligger ”på hovedet” og bagsiden af masken, der ligner et lille
bump, vender opad.
Med farve A og dobbelt garn strikkes der masker op i disse ”bump”, brug rundpind 5,0 og start et par
luftmasker inde. Strik 230 m op. Der vil hænge lidt overskydende luftmaskekæde, den lader du hænge.
Strik ret tilbage, til de sidste 2 m, 1vrla, 1r.
Bryd den ene tråd farve A og sæt 1 tråd farve B til arbejdet.
Næste p (retsiden): Strik 5r, vend arbejdet.
Næste p: Slå om p, strik r til de sidste 2 m, 1vrla, 1r.
Næste p: Strik r til omslaget, strik omslaget ret sammen med næste m, 4r, vend arbejdet.
Gentag de sidste 2 p, til alle m er strikket, den sidste p er en retsidepind. Vend arbejdet.
Næste p (vrangsiden): Strik r til de sidste 2 m, 1vrla, r.
Luk af med hestetømmekant således:
Næste p (retsiden): Strik 1r og 1drejet r i første m. *Sæt disse 2 m tilbage på venstre p, strik 1r, 1r løs af, 1r,
træk den løse m over*, gentag fra *til*, til alle m er lukket af, strik de sidste 2 m r sm. Bryd IKKE garnet.
Sektion 2:
Pil forsigtigt bomuldsopslagningen op, klip den ende af bomuldsgarnet med sløjfen/knuden og træk
forsigtigt så maskerne åbnes og sæt samtidig maskerne ind på rundpinden.
Lad farve B hænge og fortsæt med 2 tråde farve A (tag tråden indefra og udefra i samme nøgle), begynd
alleryderst i spidsen på sektion 1, fra retsiden:
Næste p (retsiden): Strik ret pinden ud.
Næste p (vrangsiden): 1r, 1vrla, strik r pinden ud.
Bryd farve A.
Sæt farve B + D til arbejdet og strik ret pinden ud. Herefter strikkes der forkortede rækker:
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, 5r, vend.
2. p: Slå om p, strik ret til de sidste 2 m, slå om p, 2r.
3. p: 1r, 1vrla, strik omslaget drejet r, strik r til næste omslag, tag omslaget og næste m på venstre p løs af
samtidig og flyt begge over på højre p, flyt både omslag og masken drejet tilbage til venstre p og strik dem
ret sammen, 6r, vend.
4. p: Slå om p, strik r pinden ud.
5. p: 1r, 1vrla, strik r til næste omslag, tag omslaget og næste m på venstre p løs af samtidig og flyt begge
over på højre p, flyt både omslag og masken drejet tilbage til venstre p og strik dem ret sammen, 6r, vend.
6.-9. p: [Gentag 4. og 5. p] 2 gange.
Gentag 2.-9. p, til alle masker er strikket, sidste p er en p fra vrangsiden.
Sektion 3:
Fortsæt som på sektion 2, med udtagninger i samme side som den fremhævede m på hver 8. p, SAMTIDIG
strikkes der med følgende farvefordeling:
Lad fv D hvile og fortsæt med 2 tråde fv B.
Næste p (retsiden): Strik ret pinden ud.

Næste p: 1r, 1vrla, strik r pinden ud.
Bryd begge tråde i farve B og fortsæt med 2 tråde farve D.
1. p (retsiden): strik ret pinden ud.
2. p: 1r, 1vrla, 15r, vend.
3. p: slå om p, strik r pinden ud.
4. p: 1r, 1vrla, strik r til omslaget, tag omslaget og næste m på venstre p løs af samtidig og flyt begge over
på højre p, flyt både omslag og masken drejet tilbage til venstre p og strik dem ret sammen, 14r, vend.
Gentag 3. og 4. p, SAMTIDIG tages der fortsat ud på hver 8. p, til alle m er strikket, slut med en p fra
vrangsiden. Bryd garnet og lad maskerne hvile, evt på en ekstra rundpind (sæt en elastik i hver ende så
maskerne ikke ryger af).
Sektion 4:
Denne sektion strikkes vinkelret på de første 3 sektioner.
Lav en løkke med farve B + C og sæt denne ind på pinden som 1. m, strik herefter m op langs siden først på
sektion 3, herefter på sektion 2 og 1, stik pinden ind i mellemrummet mellem kantmasken og den
fremhævede glatstrikkede maske, hele vejen op. Strik ca. 1 m op for hver fremhævet maske, slut med at
strikke 2 m op i hestetømmekanten = 99 m i alt.
1. p (vrangsiden): 2vrla, strik r til de sidste 2 m, 1vrla, 1r.
2. p: 1r, 1r løs af, 1r, træk den løse m over, strik r til de sidste 3 m, slå om p, 3r.
3. p: 2vrla, 1r, strik omslaget dr r, strik r til de sidste 2 m, 1vrla, 1r.
4. p: 1r, 1r løs af, 1r, træk den løse m over, strik r pinden ud.
Gentag 1.-4. p, til der er 4 m tilbage.
Næste p: 1r, 1r løs af, 2r sm, træk den løse m over = 2m.
Næste p: 2vr sm, bryd garnet og træk garnenden igennem m.
Sektion 5:
Tag fat i sektion 3 igen, strik med fv A og B alle maskerne over på rundpind 5. Begynd yderst i spidsen fra
retsiden og strik ret til de sidste 2 m, 1r løs af, 1r, træk den løse m over, marker den sidste m (den
fremhævede m) med en tråd, sæt et mærke eller en knappenål 10 cm fra den fremhævede m, strik 18 m op
frem til mærket, lad dette mærke sidde og mål de næste 10 cm af, sæt et nyt mærke og strik 18 m op i
mellem mærkerne, flyt det første mærke 10 cm fra det andet mærke og strik 18 m op. Fortsæt således med
at strikke 18 m op for hver 10 cm, slut yderst i spidsen = ca. 300 m langs sektion 4.
(OBS: Strik herefter evt med 2 rundpinde, sæt en elastik i den ene ende på hver pind og strik fra den ene
pind til den anden).
Næste p (vrangsiden): Strik r til den markerede m, slå om p, strik 24r, vend.
Næste p: Slå om p, strik r til omslaget, strik omslaget dr ret, r, strik 32r, vend.
Næste p: Slå om p, strik r til den markerede m, slå om p, strik r til omslaget, tag omslaget og næste m på
venstre p løs af samtidig og flyt begge over på højre p, flyt både omslag og masken drejet tilbage til venstre
p og strik dem ret sammen, 22r, vend.
Næste p: Slå om p, strik r til omslaget efter den markerede m, strik omslaget dr ret, strik r til næste omslag,
strik omslaget r sm med næste m, 31r, vend.
Gentag de sidste 2 p, og tag SAMTIDIG ud lige FØR den markerede m på hver 8. p, (som på 2. og 3. sektion)
til alle masker er strikket med, den sidste p er en p fra vrangsiden.
Luk løst af på næste p.
Lav pompon’er af resterne og sy en pompon fast i hver ende.
Hæft ender og vask sjalet forsigtigt, hvis der vaskes i maskinen skal sjalet lægges i en vaskepose for ikke at
blive trukket ud af facon ved centrifugering. Vask på uldprogram med temperaturen nedsat til enten kold
uld, eller uld 15-20 grader. Centrifugér ved max 1000 omdrejninger. Brug et anerkendt uldvaskemiddel eller
hårshampoo.
Hvis du har blandet mørke farver med lyse, anbefales det at tilsætte eddike til vandet i første vask.
Lad sjalet tørre liggende.

