
Ullvekasjalet 2021 er designa i Vidde, eit mjukt lamullgarn. Sjalet er tjukt og 
lunt, og har eit klassisk utrykk som passar alle aldre. Om du vil ha eit kortere/

lengre sjal enn originalen kan du justere dette sjølv etter ønskje. 

Når eg skal strikke til meg sjølv er eg opp-
teken av eit par ting som går att, og då eg 
fekk i oppgåve å lage eit design for Ullveka
sjalet 2021 var det dei same tinga som vart 
viktige for meg i  designprosessen.

Sjalet har fått ein fasong som eg liker 
svært godt: litt avlang bananforma. Dei 
smale endane gir det ikkje berre eit 
fint uttrykk, men gjer det også lettare å 
handtere i bruk. Det er tjukt og lunt der 
me treng varmen mest og smalare endar 
som er lette å pakke inn om ein vil ha dei 
ut av vegen.

Eg ville gi sjalet eit klassisk uttrykk som 
kunne passe strikkarar med ulik personleg 
stil og i alle aldre. Eg hadde og eit ønskje 
om at designet skulle vere levedyktig over 
lengre tid og at det skulle være like fint 

om 10 år som i dag. Det ferdige sjalet er 
strikka i eit haldbart ullgarn og vil kunne 
leve i generasjonar om ein behandlar det 
med kjærleik og omhu. 

Som siste punkt ønska eg å lage eit sjal 
som var overkommeleg for dei fleste, men 
som samtidig gav nokre teknikkar som 
kanskje er nye for nokon. Eg likar når det 
skjer noko undervegs i strikketøyet, men 
samtidig ikkje så mykje at eg ikkje kan føre 
ein samtale med andre medan eg strikker. 
Eg håper at du som strikkar koser deg 
undervegs, og nyt det ferdige sjalet.

Tusen takk for at du vil strikke årets 
Ullvekasjal!

Beste helsing 
Ingvild Eknes
@ingvildlaga
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Design: 
Ingvild Eknes



Garn
Vidde lamullgarn fra  Hillesvåg 
 Ullvarefabrikk, 100% norsk ull. 
100g = ca. 200m

Garnforbruk
Støvet oliven 69337, ca 250g
   
Pinneforslag
Pinne 5 mm

Strikkefasthet: 
15 m. mønster = 10 cm på p. nr. 5.
Kontroller strikkefastheten. Skift til 
tynnere eller tykkere pinner ved 
behov.

Alternativt garn
Varde pelsullgarn

Størrelse
32 x 215 cm
 
Vanskelighetsgrad 12345

Les gjennom oppskriften før du 
 starter. Innledningsvis finner du 
informasjon om alle elementene i 
oppbyggingen. Sjalet strikkes i et 
stykke og er helt monteringsfritt. Om 
du vil ha et kortere/lengre sjal enn 
originalen kan du justere dette selv 
etter ønske. Merk da at sjalet også vil 
bli smalere/bredere om du beholder 
samme øke/felle-intervall. Strikk 
 gjerne en prøvelapp før du be gynner 
for å sjekke at strikkefastheten 
stemmer. Bytt evt pinne dersom det 
trengs. 

Kantmasker
De ytterste maskene på arbeidet 
strikkes som falsk icord for en pen 
kant på sjalet. 
De to første maskene på hver pinne 
strikkes som følger:
Fra rettsiden: strikk 1m rett, ta en m 
løst av med tråden bak arbeidet.
Fra vrangsiden: strikk 1m vrang, ta en 
m løst av med tråden foran arbeidet. 
De to siste maskene på hver pinne 
strikkes rett over rett og vrang over 
vrang. Maske nummer 2 på hver 
pinne strikkes altså kun annenhver 
omgang. 

Økninger
Økninger gjøres ved å plukke opp 
tråden mellom to masker. 
Øk-r: plukk opp tråden mellom mask-
ene ved å føre venstre pinne under 
tråden bakfra, strikk denne rett. 
Øk-vr: plukk opp tråden mellom 

maskene ved å føre venstre pinne 
under tråden forfra, strikk denne 
vridd vrang.

Fellinger
Fellinger gjøres ved å strikke to 
 masker sammen. 
/ - rett sammen: strikk to masker rett 
sammen. 
\ - vridd rett sammen: ta to masker 
løst av pinnen, en og en, som om 
de skulle strikkes rett. Sett maskene 
til bake på venstre pinne (merk at 
 maskene nå er snudd), stikk høyre 
pinne inn i begge maskene fra høyre 
side og strikk maskene rett sammen.

F – vridd vrang sammen: ta to 
masker løst av pinnen, en og en, 
som om de skulle strikkes rett. Sett 
maskene til bake på venstre pinne 
(merk at  maskene nå er snudd), stikk 
 høyre pinne inn i begge maskene 
fra høyre side og strikk maskene 
vrang sammen. Alternativt kan dette 
også gjøres ved å stikke høyre pinne 
inn fra venstre side av maskene på 
baksiden av arbeidet og strikke disse 
vrang sammen. Velg den metoden du 
foretrekker.
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DEL 1: økninger
Legg opp 8 m på pinne 5. Første 
pinne er fra vrangen og  etablerer 
 mønsteret. Strikk de to første 
 maskene som kantmasker som 
 beskrevet over, fortsett med 1r, 2v, 1r 
og avslutt med to kantmasker. De to 
ytterste maskene i hver side strikkes 
alltid som kantmasker etterfulgt av en 
m vr fra rettsiden/r fra vrangsiden. 
Strikk videre etter diagram A. Første 
pinne i diagram er fra rettsiden. Strikk 
diagrammet til du når toppen, og 
gjenta deretter mønster som vist både 
i høyden og bredden samtidig som du 
fortsetter å øke på samme måte til du 
har økt totalt 48ggr. Merk at økning-
ene er henholdsvis rett eller vrang 
utfra hvor du er i mønsteret. Det økes 
alltid fra rettsiden når det gjenstår 3m 
på pinnen, på hver 4. pinne. 
Du har nå 56m på pinnen og arbeidet 
måler ca 70cm fra oppleggskanten 
(strikk evt til ønsket lengde/bredde). 
Siste omg av del 1 strikkes som siste 
omg av diagram A. 

DEL 2: mellomparti
Andre del av sjalet strikkes videre i 
etablert mønster, uten økninger eller 
fellinger. Kantmasker strikkes som tid-

ligere. Sett en maskemarkør i arbeidet 
før du fortsetter, denne kan du bruke 
når du skal måle. Strikk i etablert 
mønster (diagram B) til del 2 måler ca 
75cm eller ønsket lengde (lengde på 
del 2 bør være ca like lang som del 1 
om du ikke vil ha et «spissere sjal»). 
Siste pinne på del 2 strikkes som omg 
5 i diagram B for at det skal passe 
med mønsteret videre. 

DEL 3: fellinger
I siste del skal du felle masker for å 
lage en tilsvarende spiss som i første 
del. 
Del 3 strikkes etter diagram C. Fortsett 
i etablert mønster og fortsett å strikke 
kantmasker. I tillegg skal det nå felles 
fra rettsiden på hver 4. pinne. Første 
pinne av del 3 strikkes som første omg 
i diagram C og er en felleomgang. På 
felleomganger gjentar du mønster til 
det gjenstår 4m på pinnen, strikk 2m 
vridd vrang sammen, 2 kantmasker. 
Gjenta mønster i både høyde og 
bredde som vist til det gjenstår 8m på 
pinnen. Strikk diagrammet til toppen 
og avslutt med siste omg i diagram C 
som strikkes fra vrangsiden. Fell av fra 
rettsiden med foretrukket avfell ings-
metode.

Fukt sjalet og la det tørke flatt. For pe-
nest resultat kan du blokke arbeidet, 
da kommer hullmønsteret best frem. 
Legg da plagget i lunkent vann til det 
er ordentlig gjennomvått. Klem forsik-
tig ut vannet uten å vri plagget. Rull 
plagget inn i et håndkle for å presse 
ut mer vann. Legg plagget flatt, gjerne 
på et håndkle, og strekk det i fasong. 
Et lite tips er å bruke en madrass, et 
gulvteppe eller isoporplater. Bruk 
knappenåler til å feste i kantene. Når 
sjalet er helt tørt kan det tas i bruk.
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 DIAGRAM A (del 1, økninger)

 DIAGRAM C (del 2, fellinger)

Gjenta økninger som vist, 

til du har økt totalt 48 ggr 

= 56m. 

Gjenta 

 DIAGRAM B (del 2, mellomparti)

Gjenta 

Siste pinne del 2

Gjenta 

Gjenta fellinger som vist, 

til du har felt totalt 48 ggr         

= 8m. 


