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Design: Stine Hoelgaard Johansen 
Kære alle sammen 

 

I år har jeg fået æren at designe #Haslevsjalet2019, som jeg har valgt at strikket i et lækkert mønster 

i vævestrik, som ligner sommerfugle og giver en boble-effekt. Et sjovt og effektfuldt mønster. 

 

Jeg har beskrevet 2 måder, at strikke det samme sjal på. Den først opskrift er til sjalet der ses på 

billedet herover. Det er strikket fra den ene brede langside til spids, og er beregnet ud fra det valgte 

garn som beskrevet herunder. For at få de samme mål, skal der benyttes samme eller tilsvarende 

garn. 

 

Den anden opskrift strikkes i samme mønster, men starter fra en spids. 

NB! Hvis man bruger denne opskrift kan man stoppe når sjalet har den ønskede størrelse og 

man kan selv vælge garn og tilhørende pindestørrelse.  

 

Jeg håber at du har lyst til at prøve kræfter med mine opskrifter. 

Rigtig god fornøjelse, Stine :) 



 

 

Mål: 220 cm på den øverste langside og 85 cm fra øverste langside ned til spidsen 

Garn: 1 fed Lammeuld (Lime-G/28.9) 4 fed Alpaka fra Kopranen 

- Indigo 3.7 (pistacie) 

- Indigo-G 10.9 (grå) 

- Indigo 5.7 (lyseblå) 

- Cochenille-G 8 (støvet lyng) 

Tilia fra Filcolana 

- 3 ngl Lime (fv. 255) 

- 2 ngl Ash/grå (fv. 330) 

- 1 ngl Rime Frost/mint (fv. 281)  

- 1 ngl Latte/beige (fv. 336) 

Strikkepinde: rundp nr. 4 (60/80 cm) + 2 stk. strømpep nr. 4 

Strikkefasthed: 19 m på p nr. 4 med 1 tråd Lammeuld + 1 tråd Tilia = 10 cm 

 

Hele arbejdet strikkes med dobbelt tråd, striber af Lammeuld + Tilia eller Alpakaen + Tilia.  

Sjalet strikket diagonalt. Der slås masker op til den ene langside. Der tages ind på hver retsidepinde 

i den ene side. I-cord/Hestetømmerkanten i kontrastfarve strikkes på til sidst. 

 

Fv. 1: Lime Lammeuld + Lime Tilia. 

Fv. 2: Grå alpaka + Ash/grå Tilia 

Fv. 3: Lyseblå + Ash/gråTilia 

Fv. 4: Mint alpaka + Rime Frost/mint Tilia 

Fv. 5: Støvet lyng alpaka + Latte/beige Tilia  



Opskrift på sjalet strikket diagonalt fra den ene bredside til spids 

 

Slå 228 m op på rundp nr. 4 med 1 tråd lime Lammeuld + 1 tråd syrlig gul Tilia. Strik frem og 

tilbage. Strik 1 p vr. Fortsæt i Sommefuglemønster/fra bred til smal mens der samtidig tages ind i 

højre side af arb således:  

 

Sommerfuglemønster/ fra bred til smal 

 

Ønskes farveskift som mit sjal, så se på billedet herover. Ellers skiftes farve på 

11. og 21. p efter eget ønske. 
 

1. p: 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over og 4 r, *tag 5 m løs af med garnet foran arb, (NB! 

Vær opmærksom på at garnet ikke ligger for stramt over de 5 m), 5 r*, gent fra * til * hele p ud og 

slut med 1 r. 

2. p: Alle m vr. 

3. p: 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over og 3 r, *tag 5 m løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent 

fra * til * til der er 1 m tilbage på p, 1 r. 

4. p: Alle m vr. 

5. p: 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over og 2 r, *tag 5 m løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent 

fra * til * til der er 1 m tilbage på p, 1 r. 

6. p: Alle m vr. 

7. p: 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over og 1 r, *tag 5 m løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent 

fra * til * til der er 1 m tilbage på p, 1 r. 

8. p: Alle m vr. 

9. p: 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, *tag 5 m løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent fra * 

til * til der er 1 m tilbage på p, 1 r.  

10. p: Alle m vr. 

 

11. p (ny farve): 1 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over arb, 1 r,* saml alle 5 tråde op ved at 

strikke højre p ind under alle 5 tråde og ind i næste m, som strikkes r mens de 5 tråde ”falder af” og 

ligger oven på den strikkede m, 2 r, tag 5 m løs af med garnet foran arb, 2 r*, gent fra * til * til der 

er 6 m tilbage på p, tag 5 m løs af med garnet foran arb og 1 r. 

12. p: Alle m vr.  

13. p: Som 3. p til der er 6 m tilbage på p, tag 5 m løs af med garnet foran arb og 1 r. 

14. p: Alle m vr. 

15. p: Som 5. p til der er 6 m tilbage på p, tag 5 m løs af med garnet foran arb og 1 r. 

16. p: Alle m vr. 

17. p: Som 7. p til der er 6 m tilbage på p, tag 5 m løs af med garnet foran arb og 1 r. 

18. p: Alle m vr. 

19. p: Som 9. p til der er 6 m tilbage på p, tag 5 m løs af med garnet foran arb og 1 r. 

20. p: Alle m vr. 

21. p (ny farve): Som 11. p til der er 4 m tilbage på p, saml alle 5 tråde op ved at strikke højre p ind 

under alle 5 tråde og ind i næste m, som strikkes r mens de 5 tråde ”falder af” og ligger oven på den 

strikkede m og 3 r. 

 

Gent Sommerfuglemønster/fra bred til smal fra 2. p til og med 21. p, til der kun er spidsen i 

glatstrik tilbage. Fortsæt med indt i højre side af arb til der er 3 m tilbage. Strik disse sm til 1 m. 

Bryd garnet.  
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5: 

Støvet lyng alpaka + Latte/beige Tilia. 

 

 

 

Montering og I-cordkant: 

NB! Vent med at hæfte ender til I-cordkanten er strikket.  

I-cordkant: På strømpepinde nr. slås 4 m op med 1 tråd i hver kvalitet. I forlængelse af de 4 m 

strikkes 1 m op i et af sjalets hjørner = 5 m på p. Vend ikke arb, men skub de 5 m hen i pindens 

modsatte ende.  

*Stram tråden og strik 3 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over og strik 1 ny m op langs sjalets ene 

side ca. 2 p længere fremme langs arb. Vend ikke men skub alle 5 m hen i pindens modsatte ende*, 

gent fra * til * hele vejen rundt langs sjalets kant, mens der i hvert hjørne strikkes 4-5 gange i 

samme m. Luk de 5 m af når kanten er strikket.  

 

Sy kanten sammen med maskesting. 

Hæft alle sjalets ender inden i I-cordkanten. 

Damp arb forsigtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herunder følger en opskrift på et ligende sjal, men hvor der startes i spidsen med 3 m og tages ud på 

hver retside pind til sjalet har den ønskede størrelse. På den måde kan man selv bestemme garn 

tykkelse og kvalitet, bare pinde og garn passer sammen.  

 

Opskrift på sjalet strikket diagonalt fra spids til den ene bredside 

Slå 3 m op. Strik alle m vr.  

Retsiden: Strik r til der er 1 m tilbage på p, strik lænken før sidste m dr r (= udt) og strik sidste m r. 

Vrangsiden: Strik alle m vr. 

Gent disse 2 p til der er 8 m på p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsæt i Sommerfuglemønster/fra smal til bred således: 

 

NB! Ønskes farveskift, gøres dette på 11. p og resten af arb på 21. og 31. p. 
 

1. p: 1 r, 5 m vr løs af med garnet foran arb, 1 r, 1 udt og 1 r. 

2. p: Alle m vr. 

3. p: 1 r, 5 vr løs af med garnet foran arb, 2 r, 1 udt og 1 r. 

4. p: Alle m vr. 

5. p: 1 r, 5 vr løs af med garnet foran arb, 3 r, 1 udt og 1 r. 

6. p: Alle m vr. 

7. p: 1 r, 5 vr løs af med garnet foran arb, 4 r, 1 udt og 1 r. 

8. p: Alle m vr 



9. p: 1 r, 5 vr løs af med garnet foran arb, 5 r, 1 udt og 1 r. 

10. p: Alle m vr. 

11. p (ny farve): 1 r, *2 r, saml alle 5 tråde op ved at strikke højre p ind under alle 5 tråde og ind i 

næste m, som strikkes r mens de 5 tråde ”falder af” og ligger oven på den strikkede m, 2 r, 5 vr løs 

af med garnet foran arb*, 1 r, 1 udt og 1 r. 

12. p: Alle m vr. 

13. p: 1 r, *5 r, 5 vr løs af med garnet foran arb*, 2 r, 1 udt og 1 r. 

14. p: Alle m vr. 

15. p: 1 r, *5 r, 5 vr løs af med garnet foran arb*, 3 r, 1 udt og 1 r. 

16. p: Alle m vr. 

17. p: 1 r, *5 r, 5 vr løs af med garnet foran arb*, 4 r, 1 udt og 1 r. 

18. p: Alle m vr. 

19. p: 1 r, *5 r, 5 vr løs af med garnet foran arb*, 5 r, 1 udt og 1 r. 

20. p: Alle m vr. 

21. p (ny farve): 1 r, *5 vr løs af med garnet foran arb, 2 r, saml alle 5 tråde op ved at strikke højre 

p ind under alle 5 tråde og ind i næste m, som strikkes r mens de 5 tråde ”falder af” og ligger oven 

på den strikkede m, 2 r*, gent til der er 7 m tilbage på p, 5 vr løs af med garnet foran arb, 1 r, 1 udt 

og 1 r. 

22. p: Alle m vr. 

23. p: 1 r, *5 vr løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent fra * til * til der er 8 m tilbage på p, 5 vr løs 

af med garnet foran arb, 2 r, 1 udt og 1 r. 

24. p: Alle m vr. 

25. p: 1 r, *5 vr løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent fra * til * til der er 9 m tilbage på p, 5 vr løs 

af med garnet foran arb, 3 r, 1 udt og 1 r. 

26. p: Alle m vr. 

27. p: 1 r, *5 vr løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent fra * til * til der er 10 m tilbage på p, 5 vr løs 

af med garnet foran arb, 4 r, 1 udt og 1 r. 

28. p: Alle m vr 

29. p: 1 r, *5 vr løs af med garnet foran arb, 5 r*, gent fra * til * til der er 11 m tilbage på p, 5 vr løs 

af med garnet foran arb, 5 r, 1 udt og 1 r. 

30. p: Alle m vr. 

31. p (ny farve): 1 r, *2 r, saml alle 5 tråde op ved at strikke højre p ind under alle 5 tråde og ind i 

næste m, som strikkes r mens de 5 tråde ”falder af” og ligger oven på den strikkede m, 2 r, 5 vr løs 

af med garnet foran arb*, 1 r, 1 udt og 1 r. 

 

 

Gent Sommerfuglemønster/fra smal til bred fra 12. p til og med 31. p, til sjalet har den ønskede 

størrelse. NB! Sidste r-s p der strikkes enten på 21. p, 31. p, men uden at der lægges nye tråde på 

forsiden ved at tages 5 vr løs af og i den samme farve som de foregående p. Luk af i vr fra vr-s. 

Bryd garnet. 

 

Montering og I-cordkant: (se under 1. opskrift). 

 

 

Hvis du har nogen spørgsmål til opskrifterne, så skriv til mig på mailadressen herunder. Hvis du 

tager et fint billede af dit sjal, og er på Instagram så link gerne til mig på @stinehoelgaard og tag dit 

billede med #haslevsjalet2019 

 

 

 

Design: Stine Hoelgaard Johansen   Mail: stihj@sol.dk   Instagram: stinehoelgaard 

mailto:stihj@sol.dk

