
Strikkeopskrift
"Muslingeskallen"
Det skal du bruge:
Garn: 3-400 gram "Uldgarn fra Bjerget" afhængig af 
størrelsen (se nederst)
Pind 4 
Man kan fint begynde på en kort pind 4, men fra midten 
af arbejdet er det rarest at bruge en 80 cm rundpind.

På pind 4 slås 3 masker op. 
1. pind: Strik 2 vrang og 1 ret. Dette er vrangsiden! 
2. pind: Første maske tages vrang løs af, 1 udtagning vrang, 1 ret, 1 udtagning vrang og 
slut af med 1 ret. (Du har nu 5 masker i alt)
3. pind: 1 vrang løs af, 1 ret, 1 vrang, og 2 ret
4. pind: 1 vr løs af, udtagning ret, 1 vr, 1 ret, 1 vr, udtagning ret, 1 ret (7 masker i alt)
5. pind: 1 vr løs af, 1 vr, 1 ret, 1 vr, 1 ret, 1 vr, 1 ret
6. pind: 1 vr løs af, udtagning vrang, 1 ret, 1 vr, 1 ret, 1 vr, 1 ret, udtagning vrang, 1 ret 
Fortsæt med udtagning på hver retpind til du har 13 masker på pinden. 
Slut af med en vrangpind!
Nu har du altså 13 masker på din pind og begyndelsen til de tretten 
"striber", der bliver bredere og bredere op igennem sjalet og som 
laver muslinge-mønsteret. 
Læs opskriften igennem, inden du går videre :D
Jeg slutter hver pind med en ret-maske, for på næste pind at tage den første maske vrang 
løs af, så kanten på arbejdet bliver jævn og glat. Andre slutter altid med en vrang, for at 
begynde den næste pind med at tage første maske ret løs af. "Forskellen er ens".
Gør, som du er vant til. Bare du gør det samme hele arbejdet igennem, bliver kanten pæn.
Sæt eventuelt en mærketråd eller maskemarkør til at vise, hvornår du er på retsiden! Det 
er den side, hvor midterste maske/stribe er ret!
På hver ret-pind, skal du tage to masker ud - igennem hele arbejdet. Fordel udtagningen  
jævnt, således at hver stribe hele tiden har "næsten" lige mange masker. Alle striber skal  
altså op på 2 masker, før der tages ud til maske nr. 3 i en af striberne. 
De eneste undtagelse er de to yderste og den midterste stribe:
Jeg har - så snart det har kunnet lade sige gøre uden at miste det jævne i udtagningerne -  
lavet den yderste stribe i hver side to masker bredere end de andre. Det skyldes dels, at 
den yderste maske tages løs af og dels, at kanten altid ruller lidt og at striben derfor 
kommer til at synes smallere end de andre.



Den midterste stribe er speciel, fordi den får slået to masker op samtidig - en i hver side - 
og derfor bevæger sig lidt i ryk, og kun skal have slået op af halvt så mange gange.
Jeg har lagt udtagningen lige efter første mask i striberne inden midten, og lige inden 
sidste mask i striberne efter midten af arbejdet. Altså "næstyderst" i striberne.
Efter disse generelle "strikke-foreskrifter" håber jeg, at du nu bare er klar til at gå i gang :D.
Jeg sluttede arbejdet af, da der var 30 masker i hver stribe (- og 32 i de yderste) og sjalet 
målte 88 cm fra spidsen til øverste kant.
Du kan jo stoppe, når du synes at sjalet er passende i størrelse. Er du høj, vil du måske 
gerne have det større og længere og kan fortsætte til f.eks. 35 masker i hver stribe, eller 
ønsker du det mindre, skal du jo så stoppe noget før. Det eneste du skal sørge for er bare 
at der er lige mange masker i striberne inden du lukker af fra retsiden.
Dette sjal kan jo strikkes i alle typer garn. Man skal bare have pind og garntykkelse til at 
passe sammen. Opskriften er jo den samme. Ved meget tynde eller meget tykke garner, 
kan en stribe eventuelt tilføjes eller trækkes væk. Men det finder du nok selv ud af!
God fornøjelse!!


