
IRIS – SJAL I MOHAIR  (INSPIRASJON FRA IRIS BISHOP)
fra Made by Me sommer 2013

Strikkemaskin: Silver Reed Finstrikkemaskin SK 280 eller SK 840 4,5 mm nåleavstand. 
Garn: www.tjorven.no 
6 nøster á 25 g  Løve garn: Kido Lame 63 % mohair, 33% polyamid, 4% polyester
ca 840 m pr 100 g.  Fargenr 30 hvit eller sort
Str: Bredde ca 70 cm lengde ca 180 cm.
Maskespenning 5

Start arbeidet med en bølgekant: Strikk først en lang remse på 4 masker, 550 rekker.  Sett de fire 
maskene på nål nr 95-98 i høyre side. Fordel remsa over nålesengen langs kanten av den med 
vrangmaskesiden mot deg på 4 masker med 4 masker som det ikke skal strikkes på mellom.  Det 
blir da en liten løkke mellom hver gruppe på 4 nåler. Sleden er i høyre side. Sett alle nåler det er 
hektet på ut i hvil (nålene i D – posisjon og forløfterne på I). Strikk 6 r på de fire nålene i høyre side. 
Sett deretter de neste 4 nålene kanten er hektet på i øvre strikkeposisjon C og strikk 6 r på disse 8 
nålene, sleden er i høyre side. Sett de neste 4 maskene i øvre strikkeposisjon C og strikk 1 r over alle 
disse 12 nålene. Sett de fire første det ble stikket på i hvil (D-pos), og strikk 6 rekker på de neste 8. 
Se diagram og fortsett slik videre ut nålesengen tom nål nr 98 venstre. Når det strikkes på de 8 siste 
maskene i venstre side, strikk 1 rekke ekstra, slede i venstre side. Strikk 6 r på de siste 4 m. Strikk 
deretter på samme måte speilvendt tilbake og fortsett slik til sjalet måler ca 180 cm, sleden er i høyre 
side og de siste 6 r på de siste 4 m er strikket. Avslutt sjalet med en bølgekant: strikk 10 r videre på 
disse 4 maskene. Fell 1 maske i høyre side, bruk en 3-dekknål og flytt maskene over på de neste 4. 
Strikk 16 r på disse nålene, fell 1 m i høyre side og flytt videre de 3 maskene til alle masker er felt av. 
Har du en 4-dekknål, bruk denne til å flytte alle fire masker samtidig.

http://www.tjorven.no


 

IRIS – SJAL I ALPAKKA, SILKE OG PALJETTER
 



Strikkemaskin: Silver Reed lettstrikker LK 150  6,5 mm nåleavstand.
Garn:  www.tjorven.no

- 4 nøster á 50 g Du store Alpakka: fin alpakka 100%  334 m pr 100 g fargenr 133 pink
- 4 nøster á 25 g Drops: Kid silk 75% mohair, 25% silke 800 m pr 100 g fargenr 
- 4 nøster á 25 g Katia: Paillettes 100% polyester 660 m pr 100 g  fargenr 2904 Antique Gold

Str: Bredde ca 75 cm lengde ca 200 cm. 
Maskespenning 9

Følg diagram og samme fremgangsmåte som for Irissjal i mohair, men strikk på 2 nåler med 4 tomme 
mellom på nål nr 58 v- 58 h. Strikk 228 r først på 2 nåler til bølgekant. 
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