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Side 1

Materialer

Mål

2 nøster Winter Glow fg. 06

Bredde: 155 cm
Lengde: 73 cm

Pinne 4 mm
Heklenål 3 mm til kant
Maskemarkører

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

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/granat-dominosjal

Strikkefasthet
18 masker og 40 pinne på 10 cm

1 domino
Høyde: 15 cm
Diagonalt: 16 cm

Oppskriftsinformasjon
Sjalet strikkes i baner med dominofelt.
Hver bane avsluttes med en halv domino.
Det hekles en kant rundt hele sjalet til slutt.

Teknikker
Du kan finne videoer av teknikkene brukt i
oppskriften her:
Strikke-opplegg https://www.youtube.com/watch?v=9ez70J
cPrLQ&list=PL_gKGVkKbA2IlG4JRf7swzs
RlNnCfQ6PD&index=9&t=0s

Riktig god fornøyelse!
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Forkortelser
m: maske
p: pinne
vr: vridd
sm: sammen
1 m rett løst av: stikk høyre pinne inn i masken fra venstre mot høyre; med garnet bak
arbeidet
2 m rett sm: strikk 2 masker sm i rett.
2 m vr rett sm: strikk 2 masker sm i rett, men i bakerste maskeledd.
3 m rett sm: 1 m rett løst av, 2 m rett sm, trekk den løse m over
fm: fastmaske
lm: luftmaske

Oppskrift
Første bane
Første domino
Legg opp 47 m.
1. pinne (vrang-siden): 1 m rett løst av, strikk rett pinnen ut.
Sett en markør rundt den midterste masken.
2. pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, strikk rett til 1 m før markøren, 3 m rett sm, strikk rett
pinnen ut. Gjenta disse 2 pinnene til det er 3 m igjen.
Neste pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, 2 m rett sm, trekk den løse m over = 1 m igjen.
Andre domino
Strikk 23 m opp langs dominoens venstre side (rett-siden) = 24 m, legg opp 23 m med
strikkeopplegg = 47 m.
Sett en markør rundt den midterste masken.
1. pinne (vrang-siden): strikk rett pinnen ut.
2. pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, strikk rett til 1 m før markøren, 3 m rett sm, strikk rett
pinnen ut. 3. pinne (vrang-siden): 1 m rett løst av, strikk rett pinnen ut.
Strikk dominoen ferdig som den første dominoen.
Tredje domino
Strikkes som den andre dominoen.
Fortsett til det er 8 dominoer i alt.
Halv domino
Strikk 23 m opp langs dominoens venstre side (rett-siden) = 24 m, legg opp 23 m med
strikkeopplegg = 47 m.
1. pinne (vrang-siden): strikk rett pinnen ut.
2. pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, 2 m vr rett sm, strikk til 1 m før markøren, 3 m rett sm,
rett til det er 3 m tilbake, 2 m rett sm, 1 rett.
3. pinne: 1 m vrang løst av, strikk rett pinnen ut.
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Fortsett med fellinger i hver side og på midten til det er 7 m igjen.
Fell løst av fra vrang-siden. Klipp av garnet og fest ender.

Andre bane
Første domino
Legg opp 24 m, strikk fra rett-siden 23 m opp langs høyre side på den første dominoen på
første bane = 47 m.
1. pinne (vrang-siden): 1 m rett løst av, strikk rett pinnen ut.
Sett en markør rundt den midterste masken.
2. pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, strikk rett til 1 m før markøren, 3 m rett sm, strikk rett
pinnen ut. Strikk dominoen ferdig som den første dominoen.
Andre domino
Strikk 23 m opp langs dominoens venstre side, strikk 23 m opp langs den andre dominoen
på første bane = 47 m.
1. pinne (vrang-siden): strikk rett pinnen ut. Sett en markør rundt den midterste masken.
2. pinne (rett-siden): 1 m rett løst av, strikk rett til 1 m før markøren, 3 m rett sm, strikk rett
pinnen ut. 3. pinne (vrang-siden): 1 m rett løst at, strikk rett pinnen ut.
Strikk dominoen ferdig som den første dominoen.
Fortsett til det er 7 dominoer i alt på denne banen.
Strikk en halv domino som før.
Klipp av garnet og fest ender.
Fortsett med den tredje banen med 6 hele og en halv domino.
Fortsett med den fjerde banen med 5 hele og en halv domino.
Fortsett med den femte banen med 4 hele og en halv domino.
Fortsett med den sjette banen med 3 hele og en halv domino.
Fortsett med den syvende banen med 2 hele og en halv domino.
Fortsett med den åttende banen med 1 hel og en halv domino.
Fortsett med den niende banen med en halv domino.
Fest alle ender.

Kant
1. omg: Hekle 1 omg fm langs alle kanter.
2. omg: (Hekle 3 lm, hopp over 1 m, 1 fm) omg ut.
Klipp av garnet og fest.
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