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SOGNDAL SKJERF

FS 28-02

RILLESTRIKK

Strikk r på alle p.

1 rille = 2 p r.

Legg løst opp 330 m med farge 1 på rundp nr 4. Skift til 

rundp nr 3,5, og strikk 6 riller fram og tilbake.

Skift til p nr 4. Fortsett med glattstrikk, men 5 m i hver side 

strikkes i rillestrikk.

Når arbeidet måler 17 cm, skiftes det til p 3,5. 

Strikk ferdig med riller over alle m slik: 

1 rille med farge 3, 2 riller med farge 1, 1 rille med farge 2 

og 6 riller med farge 1. Skift til p 4, og fell løst av.

MØNSTER

Brodér mønster etter diagrammet med maskesting, midt på 

det glattstrikkede partiet. 

Tell ut fra pilene som markerer midten av mønsteret.

FRYNSER

1 frynse = 5 tråder farge 1 på ca 25 cm. 

Brett trådene på midten, og tre løkken inn i enden av 

skjerfet, dra tråd-endene gjennom løkken. Fest 10 frynser 

jevnt fordel i hver ende.   
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VINNERBIDRAG INNSENDT AV 

Toril Walker Norheim

GARN 

NORDAVIND 100 % superwash ull, 50 gram = ca 100 meter

STØRRELSE

Lengde: Ca 150 cm

Bredde: Ca 22 cm

GARNFORBRUK 

Farge 1 5 nøster

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

FARGER

Farge 1 Svart 101

Farge 2 Hvit 104

Farge 3 Gul 106

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Trine Lise Høyseth

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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FRYNSER MASKESTING
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Se hele fotballkolleksjonen på mjukstrikk.no
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