
Sjal med lommer 
- Tynn Alpakka

Design og foto: Kari Hestnes 

STØRRELSER 
En størrelse
Lengde 180 cm, bredde 57 cm

GARN 
Tynn alpakka, 100% alpakka
Alternativt kan du også bruke Hverdags eller Fin som har 
samme strikkefasthet. 
Garnforbruk
450 gr gråmelert nr. 113
En rest koksgrått nr. 110 til frynsene.

PINNER
Pinner nr. 3

STRIKKEFASTHET 
34 m og 34 omg i ribbestrikk på p nr. 3 = 10 x 10 cm

NB! Strikkefastheten MÅ overholdes ellers får ikke plagget de angitte mål.
Hvis du strikker for løst skift til tynnere pinner og strikker du for fast så skift til tykkere pinner. 
STRIKK EN STRIKKEPRØVE.

SJAL
Strikkes fram og tilbake. Sjalet skal ha lommer og du starter med å strikke 1 lommepose:
Legg opp 63 m på p nr. 3 og strikk 3 r, 3 vr til det gjenstår 3 m som strikkes r. Strikk rett opp til lomme-
posen måler 22 cm. Legg til side.
Legg opp 195 m på p nr. 3 med gråmelert garn og strikk vrangbord, 3 r, 3 vr ut p, men avslutt med 3 
r. Strikk rett opp til arbeidet måler 22 cm. Strikk 66 m. Fel av 63 m og sett m fra lommeposen inn på p, 
strikk ut p. Fortsett å strikke rett opp til arbeidet måler totalt 158 cm. Strikk nå 66 m, sett de neste 63 m 
på en tråd. Legg opp 63 nye m og strikk ut p. Strikk videre i ribbestrikk i 22 cm og fell av. Sett de 63 m 
fra tråden inn på p nr. 3 og strikk en lommepose ved å strikke ribbestrikk i 22 cm. Fell av. Sy lommene 
pent til.

Dusker: Lag 8 dusker med farge 113 og 110, ca 18 cm lange. Sy en dusk i hvert hjørne av sjalet og en 
nederst i hvert hjørne på lommeposen


