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Materialer
Til et sjal på ca. 1.20 m (1.80 m) skal man bruge cirka 185 m (275 m) garn. 
Det nøjagtige forbrug afhænger naturligvis af garntype og pindestørrelse. 

 Brug én slags garn, flere typer sammen i striber eller patchworkmønster. Brug flerfarvet garn, meleret, 
selv-mønstrende…sidstnævnte er især velegnet til dette tørklæde.

Til et fast tørklæde bruges den på garnet oplyste pindestørrelse. Til et lidt lettere og tyndere tørklæde 
går man 1-2 pindestørrelser op.

Anvendte begreber:
Udt. = strik 2 masker i én maske
SSK = tag de næste 2 m løst af enkeltvist, som skulle de strikkes r, sæt spidsen af venstre pind ind i 
disse masker og strik dem sammen.
SKP = tag én m af i r, 1r, træk den løse m over.

Instruktioner
Slå 1 m op.
1. række: Udt i 1. m (2 m)
2. række: Udt i 1. m, r rækken ud. (3 m)
Gentag 2. række, til den ene side af trekanten (dvs. ikke den kant, der strikkes på), er så bred som 
tørklædet ønskes. Omkring 12-13 cm er fint, men både smallere og bredere er også godt. Nu 
begyndes der med de forkortede rækker: 
Forkortede rækker:
1. række: Udt, SSK (eller SKP, det er valgfrit) vend.



2. række og alle lige rækker: Strik r.
3. række: Udt, 1r, SSK, vend.
5. række: Udt, 2r, SSK, vend.
7. række: Udt, 3r, SSK, vend.
Fortsæt på denne måde med at tage 1 m ud på alle ulige rækker mellem udt og SSK (der er faktisk 
ikke brug for at tælle, fordi man altid laver SSK på hver side af hullet, der opstår når man vender på 
rækken før).
Strik, til de sidste 2 m på rækken også er SSK’et.

Næste række: Begynd forfra med 1. række af de forkortede rækker.
Fortsæt med at strikke forkortede rækker, indtil tørklædet er næsten så langt som det skal være.
Når den sidste del med forkortede rækker er strikket, fortsæt som følger: 
Indtagningsrække: SKP, r pinden ud.
Gentag indtagningsrække (dvs. tag ind i begyndelsen af *hver* pind) til der er 1 m tilbage. Luk af.
Hæft ender og sæt evt. frynser på.
    

    
(oversat af Bettina Løhmann)

TILFØJELSE:

 Hvis man, som jeg, foretrækker den symmetriske afslutning, som 
den ses her på fotoet til venstre, eksperimenterede jeg mig frem til 
følgende alternative afslutning (lidt snirklet forklaret, men 
forhåbentligt forståeligt når man først er inde i, hvordan tøklædet 
overhovedet strikkes):
Når man når til der, hvor du gerne vil afslutte tørklædet, i slutningen 
af en "rapport", vender du som altid og strikker som altid de oplyste 
ud- og indtagninger...strik helt som normalt op, til du er halvvejs 
med en trekant. Fortsæt, til du har lige mange masker på venstre 
og højre pind, når du har strikket en pind IND mod tørklædet, altså 
er for enden af en retsidepind og lige har strikket to masker 
sammen. I mit tilfælde slog jeg vist 45 masker op, og da jeg ved 
den sidste lille trekant nåede op på at have 22 masker på højre 
pind og 22 masker på venstre p (det var ikke lig med 45, men et 
lige tal pga. det med ud- og indtagninger), så strikkede jeg tilbage 
på vrangsiden og da jeg så vendte, strikkede jeg IKKE en 
udtagning som man normalt ville gøre, i stedet strikkede jeg de 2 
første masker sammen! Og dette er den eneste forskel, jeg 
strikkede simpelthen de 2 første masker på en retsidepind (altså en 

pind hvorpå der normalt strikkes en udtagning i den ene side og en indtagning i den anden side) i 
stedet for at lave en udtagning, så ender man nok så nydeligt helt henne i det andet hjørne til sidst og 
har forhåbentligt lige præcist nok masker på hver pind til at det passer sammen...ellers kan man vel 
altid fuske med en enkelt maske i overskud, hvor man så strikker 3 masker sammen til sidst eller 
lignende. *g*


