
Tofarvet patent i blad-mønster
OBS!!!
Du kan ikke strikke sjalet blot med denne lille hjælp 
ved siden af. Du skal købe opskriften på Ravelry 
http://www.ravelry.com/patterns/library/2-color-
under-dutch-skies-brioche-shawl eller blot søg på 
Nancy Marchant og der er det så.

Dette sjal er lige så flot på den ene side som det 
andet og er derfor vendbart.

Der arbejdes i pindepar På lys side (LS) - “hen” - 
med lyst og derefter mørkt garn.
På mørk side (DS) - “tilbage” - med lyst og derefter 
mørkt garn.

På hver fjerde p (den lyse på den lyse side) - første 
gang på 1. p - strikkes sammenstrikninger og 
udtagninger. Der er altså 3 “hvilepinde”, der strikkes 
i patent - så at sige.

LS = arbs lyse side.
DS = arbs mørke side.
LC = lyst garn.
DC = mørkt garn.
LH = venstre pind (VP)
RH = højre pind (HP)

brk (bark) = m+omsl r = patent - dvs. strik m ret 
(den, der var taget løs af på sidste p)
sammen med sit omslag.

brp (burp) = m+omsl vr = vrang patent, dvs. strik m 
vrang (den, der var taget løs af på
sidste p) sammen med sit omslag.
1 m med et omslag skal altid regnes for 1 maske i 
patent og den udføres sådan:

sl1yo = 1RLA, slå om.
sl1yo following a k or brk st = slå om og tag næste 
m vr løs af.
sl1yo following a p or brp st = Med vores måde at 
strikke på, er der ikke forskel. Så se
ovenfor.

brkyobrk (3-af-1 m = dobbeltudtagning) = 1 r, slå 
om, 1 r.

br4st inc = brkyobrkyobrk (4-af-1 m = 4 m’s 
udtagning) 5 m i 1 = strik i samme m, sådan: 1 r, slå 
om, 1 r, slå om, 1 r.

brRsl dec (1-af-3 m = dobbeltindtagning, der hælder 
mod højre og involverer 3 m) = 1RLA, 1 r, træk den 
løse m over retm og flyt m over på VP, træk 2. m 
over den forreste. Flyt m over på HP.

brLsl dec (1-af-3 m = dobbeltindtagning, der hælder 
mod venstre) = 1RLA, 2 r sm, træk over.

br4st dec (1-af-5 m) - det sværeste; men man fletter 
nærmest maskerne. = Tag A og B ret løs af én m ad 
gangen, sæt C på en hjælpep foran arb. Strik D r, 
træk B over og sæt m på VP. Træk E over D og sæt 
m på HP. Træk A over m og sæt den på hjælpep og 
træk C over m, sæt den færdige indtagning på HP.

Marker den midterste m efter de første p, denne m 
løber som en en vr-bane på VS.

Sådan begynder du:
Begynd med mørkt garn og korte p og slå 3 m op 
(med løkkeopslagning) og strik 6 p ret.
Næste p: 3 r, vend arb 90 grader og strik 3 m op 
langs den ene side, vend igen 90 grader
og strik 3 m op i opslagningen (= 9 m). Vend arb.

Strik nu efter diagram, først A en gang og så B 
gentages til sjalet er stort nok.
Her kan du både se hvilken farve, du skal bruge og 
hvilken side, du skal arbejde på.

Til sidst, når sjalet er stort nok og du har strikket 
diagrammet færdigt, kan du strikke de sidste pinde - 
efter diagram C. Luk løst af.
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ovenfor.

brkyoubrk (3-af-1 m = dobbeltudtagning) 
= 1 r, slå om, 1 r.

br4st inc = brkyobrkyobrk (4-af-1 m = 4 m's udtagning) 
5 m i 1 = strik i samme m, sådan: 1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r.

Brioche terminology and abbreviations - Danish
Created by Nancy Marchant and translated into Danish by Vivian Høxbro


