Agervang

- et vævestrikket sjal

Design: Lise Harder
Klassisk sjal i vævestrik - det vil sige du
strikker kun med en farve af gangen, det er
masker du ”løfter af” undervejs, der giver det
fine mønster.
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Materialer
New Zealand Lammeuld fra Filcolana
100 g af fv 101 (råhvid)
150 g af fv 103 (khaki)
100 g af fv 122 (antracit)
4 mm rundpind, 80 cm lang
Størrelse
One size: Højde (spids til midt bag) ca 80 cm, vingefang ca 160 cm
Strikkefasthed
4 firkanter i mønsteret i højen = ca 10 cm
4 firkanter i mønsteret i bredden = ca 9 cm
Mønster 1
Vævestrik efter diagrammet.
Det lille diagram er vist for at gøre dig bekendt med
mønsteret. Det er en god idé at strikke en lille prøve,
før du går i gang med sjalet.
Mønster 2
2 p ret i khaki
2 p glat i antracit
Sjal
Slå 3 m op og strik frem og tilbage i mønster 2, idet
der tages 1 m ud i begge sider på hver 2. p.
Når der er strikket 42 p i mønster 2 (= 43 m på p),
begyndes mønster 1 i midten (se det store diagram).
Der strikkes med 2 nøgler antracit - 1 til hver side af
sjalet. Når du skifter farve (råhvid og antracit) snos
garnet, så der undgås huller ved farveskiftet.
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Fortsæt opad til
arb. måler 80 cm
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Fortsæt efter diagrammet, idet der hele tiden strikkes 2 p
khaki og 2 p råhvid - se de små farveangivelser yderst til
højre for det lille diagram.

Mønster 2
1. p: Khaki. Ret
2. p: Khaki. Vrang
3. p: Råhvid. *1 m løs af med garnet bag arb,
5 ret, 1 m løs af, 1 ret, 1 m løs af, 1ret, 1 m løs
af, 1 ret.* Gentag fra * til *.
4. p: Råhvid. Vrang. Strik som maskerne viser. De
khaki masker tages løs af med garnet foran arb.
5. p: Khaki. *7 ret, 1 m løs af med garnet bag arb, 1
ret, 1 m løs af, 1 ret, 1 m løs af.
6. p: Khaki. Vrang. Strik som maskerne viser. De råhvide masker tages løs af med garnet foran arb.

Agervang
Side 2

Strik, indtil arbejdet måler 80 cm fra spidsen og skift til mønster 2 over alle m., idet
der på mønsterets 4. p tages jævnt ind over
maskerne i mønster 1 ved at strikke hver 4.
og 5. m ret sammen. Strik 30 p i mønster 2
og luk løst af.

Skyl sjalet op, og lad det tørre liggende flat.
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