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Kilen er et superlet projekt, perfekt til
begyndere, eller til afslapning mellem svære
projekter.
Sjalet har en smal kileform, og strikkes
sidelæns fra den ene spids. Størrelsen er
nem at tilpasse, og sjalet kan strikkes med
mange andre kombinationer af garn og
pinde, end den der er vist her.

NOTER TIL MØNSTERET
FORM & STØRRELSE
Kilen strikkes sidelæns, idet der slås 2
masker op. De danner den ene spids.
Størrelsen er let at tilpasse – man kan slå af,
når sjalet har den størrelse, man kan lide,
eller når garnet næsten er brugt op.
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GARN
Midgaards Have Bestla, 65 % merinould, 35
% silke, 600 m / 100 g. Til det viste sjal er
der brugt ca 70 g Bestla, og sjalet måler ca.
220 cm på den længste led.

STRIKKEFASTHED
Retstrikning: 17 m x 34 p = 10 x 10 cm.

PINDE OSV.
3.5 mm rundp.
Stramajnål.
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FORKORTELSER
1 r ud – strik ret i masken uden at tage den
af pinden. Strik ret i masken igen, denne
gang drejet i bagerste lænke. 1 maske taget
ud.
2 r sm – strik 2 masker ret sammen. 1
maske taget ind.
m – maske(r).
omvendt so: slå garnet om pinden bagfra,
altså omvendt af den normale retning.
p – pind(e).
r – ret.

MØNSTERHJÆLP

Gentag p 3 og 4 til sjalet har den ønskede
størrelse, eller garnet næsten er brugt op.
Lav elastisk afslagning af alle m på følgende
måde:
Opsætning: omvendt so, 1 r, løft so over m.
Gentag: (omvendt so, 1 r, løft so og først
strikkede m over sidst strikkede m) indtil alle
m er slået af. Bryd garnet.

OG TIL SIDST...
Håndvask det færdige sjal i lunkent vand
med uldsæbe. Stamp eller centrifugér
vandet ud, og lad sjalet liggetørre i det
ønskede mål. Sy endernerne ind, når sjalet
er tørt.

Hvis der skulle opstå nogen form for
problemer med strikningen af dette mønster,
kan jeg kontaktes på
astrid@midgaardshave.dk. Jeg vil gøre mit
allerbedste for at hjælpe, om problemet er
stort eller lille.

INSTRUKTIONER
Slå 2 m op.
P 1 (på retsiden): 1 r, 1 r ud (3 m).
P 2 (på vrangsiden): 2 r, 1 r ud (4 m).
P 3: 1 r ud, r indtil 2 m på p, 2 r sm.
P 4: r indtil 1 m på p, 1 r ud (1 m taget ud).
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