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Materialer

Mål

2 nøgler Winter Glow fv 06

Bredde: 155 cm
Længde: 73 cm

Pind 4 mm
Hæklenål 3 mm til kant
Maskemarkører

Garnkvalitet
Winter Glow, Hobbii
51% uld, 49% akryl/
200 g = 700 meter

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/granat-dominosjal

Strikkefasthed
18 masker og 40 pinde på 10 cm

1 domino
Højde: 15 cm
Diagonalt: 16 cm

Opskriftsinformation
Sjalet strikkes i baner med dominofelter.
Hver bane afsluttes med en halv domino.
Der hækles en kant rundt om hele sjalet til
sidst.

Teknikker
Du kan finde videoer af teknikker brugt i
opskriften her:
Strikke-opslag https://www.youtube.com/watch?v=9ez70Jc
PrLQ&list=PL_gKGVkKbA2IlG4JRf7swzsRl
NnCfQ6PD&index=9&t=0s

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Forkortelser
m: maske
p: pind
dr: drejet
sm: sammen
1 m ret løs af: stik højre pind ind i masken fra venstre mod højre; med garnet bag arbejdet
2 m ret sm: strik 2 masker sm i ret.
2 m dr ret sm: strik 2 masker sm i ret, men i bageste maskeled.
3 m ret sm: 1 m ret løs af, 2 m ret sm, træk den løse m over
fm: fastmaske
lm: luftmaske

Opskrift
Første bane
Første domino
Slå 47 m op.
1. pind (vrangen): 1 m ret løs af, strik ret pinden ud.
Sæt en markør omkring den midterste maske.
2. pind (retten): 1 m ret løs af, strik ret til 1 m før markøren, 3 m ret sm, strik ret pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til der er 3 m tilbage.
Næste pind (retten): 1 m ret løs af, 2 m ret sm, træk den løse m over = 1 m tilbage.
Anden domino
Strik 23 m op langs dominoens venstre side (retten) = 24 m, slå 23 m op med strikkeopslag
= 47 m.
Sæt en markør omkring den midterste maske.
1. pind (vrangen): strik ret pinden ud.
2. pind (retten): 1 m ret løs af, strik ret til 1 m før markøren, 3 m ret sm, strik ret pinden ud.
3. pind (vrangen): 1 m ret løs af, strik ret pinden ud.
Strik dominoen færdig som den første domino.
Tredje domino
Strikkes som den anden domino.
Fortsæt til der er 8 dominoer i alt.
Halv domino
Strik 23 m op langs dominoens venstre side (retten) = 24 m, slå 23 m op med strikkeopslag
= 47 m.
1. pind (vrangen): strik ret pinden ud.
2. pind (retten): 1 m ret løs af, 2 m dr ret sm, strik til 1 m før markøren, 3 m ret sm, ret til der
er 3 m tilbage, 2 m ret sm, 1 ret.
3. pind: 1 m vr løs af, strik ret pinden ud.
Fortsæt med indtagninger i hver side og på midten til der er 7 m tilbage.
Luk løst af fra vrangen. Bryd garnet og hæft
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Anden bane
Første domino
Slå 24 m op, strik fra retten 23 m op langs højre side på den første domino på første bane =
47 m.
1. pind (vrangen): 1 m ret løs af, strik ret pinden ud.
Sæt en markør omkring den midterste maske.
2. pind (retten): 1 m ret løs af, strik ret til 1 m før markøren, 3 m ret sm, strik ret pinden ud.
Strik dominoen færdig som den første domino.
Anden domino
Strik 23 m op langs dominoens venstre side, strik 23 m op langs den anden domino på
første bane = 47 m.
1. pind (vrangen): strik ret pinden ud. Sæt en markør omkring den midterste maske.
2. pind (retten): 1 m ret løs af, strik ret til 1 m før markøren, 3 m ret sm, strik ret pinden ud.
3. pind (vrangen): 1 m ret løs af, strik ret pinden ud.
Strik dominoen færdig som den første domino.
Fortsæt til der er 7 dominoer i alt på denne bane.
Strik en halv domino som før.
Bryd garnet og hæft.
Forsæt med den tredje bane med 6 hele og en halv domino.
Forsæt med den fjerde bane med 5 hele og en halv domino.
Forsæt med den femte bane med 4 hele og en halv domino.
Forsæt med den sjette bane med 3 hele og en halv domino.
Forsæt med den syvende bane med 2 hele og en halv domino.
Forsæt med den ottende bane med 1 hel og en halv domino.
Forsæt med den niende bane med en halv domino.
Hæft alle ender.

Kant
1. omg: Hækl 1 omg fm langs alle kanter.
2. omg: (Hækl 3 lm, spring 1 m over, 1 fm) omg ud.
Bryd garnet og hæft.
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