
Z a u ber - s j a l
Simpelt, retstrikket og spektakulært :-)



Jeg kom til at købe to nøgler Zauberball Single Tropical Fish, fordi 

det er det flotteste garn ever <3 Og da jeg så skulle finde på noget 

at bruge det til, dukkede dette simple sjal op for mit indre øje :-)

Zauber er tysk for magi, og du kan jo se hvorfor :-) Effekten er 

simpel men fantastisk med sådan et garn. Jeg vil virkelig anbefale 

farveskiftende garn med lange farveskift til begyndere, fordi det 

giver sådan et imponerende resultat, uden et kompliceret mønster.

Det er uhyre simpelt at strikke, velegnet til en begynder, der mestrer 

opslag, retstrik og aflukning og tør prøve lidt ind- og udtagninger. 

Hvis du ikke allerede er bekendt med PaaPinden.dk, vil jeg varmt 

anbefale dig denne fantastiske strikkeside :-)

S t r :

Du bestemmer :-) Hvis du følger mønstret her præcist, får du efter opspænding et sjal på 

45 x 170 cm, men mindre kan naturligvis sagtens gøre det :-D

Hvis du gerne vil have et halstørklæde, kan du nøjes med færre masker, men du kan også 

blot strikke det på tyndere pinde.

M at er i a l er :

• Rundpind eller jumperpinde (jeg strikker altid på rundpind) i passende tykkelse - for 

et luftigt sjal i Zauberball kan du vælge 5 mm, for et varmere halstørklæde 3 mm

• 2 nøgler Schoppelwolle Zauberball (jeg brugte 1½, du kan også nøjes med 1 nøgle 

for et kortere eller smallere sjal/tørklæde) eller andet garn med lange farveskift 

• Maskemarkør

• Uldnål til at hæfte enderne

S t r i k k e f ast hed :

Afhængigt af dit garnvalg og pindstr.

O rd f o r k l ar i nger  o g  t e k n i k k er :

http://www.paapinden.dk/


m – maske

p - pind 

r – ret; 

RS – retsiden; VS – vrangsiden 

1udFB – 1 ud for og bag; udtagning hvor man strikker 2 gange i samme maske, først en 

gang alm. ret uden at tage af venstre pind, og derefter 1 gang mere gennem bagerste 

maskeled – se her.

2rsmH – 2 ret sammen mod højre; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen som når 

du strikker 1 ret. Læner mod højre. Video her.

2rsmV – 2 ret sammen mod venstre; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen ved at 

tage dem løst af som ret en efter en, derefter føres venstre pind ind i maskerne igen og de 

strikkes sammen gennem bagerste maskeled. Læner mod venstre. Video her.

O p sk r i f t :
Slå 5 m op.

• p. 1 (RS): 1udFB, 1udFB, placer markør (pm), 1udFB, 1 r, 

1udFB. 9 m.

• p. 2 (VS): strik alle m ret.

• p. 3: 1 r, 1udFB, r til 1 m før markør, 1udFB, flyt markør (fm), 

1udFB, ret til 2 m tilbage, 1udFB, 1 r. 13 m.

• p. 4: strik alle m ret.

Marker nu med en lille sløjfe eller lign. retsiden, så du kan kende den fra vrangsiden. Det 

er nemlig ikke helt nemt med retsstrik som dette ;-)

Gentag p. 3 og 4 indtil du har den ønskede bredde. Jeg tror jeg har omtrent 100 m. Hvis 

du ønsker et smallere sjal, eller tørklæde, vælger du bare et andet maskeantal :-)

Herefter:

• RS: 1 r, 2rsmV, ret til 1 m før markør, 1udFB, fm, 1udFB, ret til 3 m tilbage, 2rsmH, 1 

r.

http://www.youtube.com/watch?v=84_fHu-oSwA;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=UrWQ_-ZE0gI;autoplay=1
http://www.youtube.com/watch?v=BDOXz5NjWmI;autoplay=1


• VS: alle m ret.

Nu tager du ud på midten, samtidig med at du tager ind i siderne, og dermed beholder du 

spidsen i midten, men får en aflang form, som et halstørklæde eller rektangulært 

sjal/stola :-) Fortsæt til du når den ønskede længde.

Nu skal hjørnerne strikkes færdige. Dette gøres enkeltvist. Hvis du bliver helt svedt ved 

tanken om dette, kan berolige dig med, at det slet ikke er så svært :-) Men du kan også 

overveje at lukke af nu. I så fald skal du strikke 1 pind ret, mens du lukker af.

Højre hjørne:

• RS: 1r, 2rsmV, r til 3 m før markør, 2rsmH, 1r. 

Vend arbejdet (lad resterende m sidde på 

pinden)

• VS: alle m ret.

Fortsæt indtil der er 4 m tilbage.

• RS: 2rsmV, 2rsmH, afluk ved at føre første m over anden. Bryd garnet.

Venstre hjørne:

• RS: føj garnet til og strik 1r, 2smV, r til 3 m tilbage, 2smH, 1r. 

• VS: alle m ret.

Fortsæt indtil der er 3 m tilbage.

• RS: 2rsmV, 1r, afluk ved at føre første m over anden. Bryd garnet og hæft alle 

ender.

Vask og spænd sjalet op på en madras eller lignende. Dette er MEGET vigtigt, da du ellers 

ikke får åbnet maskerne rigtigt op – et opspændt arbejde er langt flottere :-) Se en engelsk 

vejledning her.

2011, Sisse Holmstrup, Maisha 

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)  

Den må benyttes til at lave ting til videresalg. Den må også gerne ændres og blive  

offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den  

oprindelige opskrift :-) 

http://maisha.dk/
http://www.purlbee.com/blocking-tutorial/

