
En skjals er en hybrid av skjerf  og hals. Man trer skjalsen over hodet, og bretter front delen ned, slik at 
halsdelen blir dobbel, og bakstykket forlenges av halsdelen.
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ÅMTANKE SKJALS

PÅ PINNEN Utgave Nr. 1/2022 side 45



PÅ PINNEN Utgave Nr. 1/2022 side 46

DESIGN: Remi Tasc
FOTO: Ingvild Tafjord

STØRRELSER:
One size  

GARN og GARNFORBRUK
Hobby Garn fra Viking (100 % australsk ull) ca. 70 m = 50 g
eller tilsvarende garntykkelse
ca.150 g i valgt farge

PINNEFORSLAG: 
Rundpinne 40 og 60 cm nr. 5 ½
Det enkleste er å bruke en rundpinne på 60 cm på for- og 
bakstykke, og rundpinne på 40 cm på bolen/halsdelen.

STRIKKEFASTHET:
ca. 14 m glattstrikk på p nr. 5 ½ = 10 cm 

HUSK! Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall masker pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift
til tykkere pinner. Har du færre m enn oppgitt skift til tykkere pinner.
Strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

KANTMASKER:
Første maske på pinnen ta løs av som om den skulle strikkes 
vrang med garnet foran masken og siste maske på pinnen 
strikkes rett.

SKJALS:
Legg opp 60 masker til forstykke, 
1. pinne (retten): 1 kantmaske * 1 rett, 1 vrang * gjenta fra *-* 
ut pinnen, avslutt med 1 kantmaske.
2. pinne (vrangen): 1 kantmaske * 1 rett, 1 vrang * gjenta fra 
*-* ut pinnen, avslutt med 1 kantmaske.
Gjenta 1. og 2. pinne til arbeidet måler ca. 35 cm.
Neste pinne (retten): Strikk arbeidet over på 40 cm rundpin

1. og 2.Skjals strikkes i ett stykke, det starter nederst 
på forstykket, så strikkes halsdelen

og til slutt strikkes bakstykket.
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ne og på slutten av pinnen økes maskeantallet ved å strikke 
opp 20 masker. 
1. omgang (retten) bolen/halsdelen: Ta arbeidet sammen til 
en ring og strikk 1 omgang, 1 vrang * 1 vridd rett, 1 vrang 
*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1 maske på omgangen som 
strikkes vridd rett.
2. omgang (retten): Sett en maskemarkør 10 masker før og 
etter de 20 maskene som ble lagt opp (= 40 masker). Fort-
sett å strikke vridd rett over vridd rett og vrang over vrang. Til 
halsdelen måler 15-16 cm.
Fell av til bakstykke. Det felles av mellom maskemarkørene, 
slik at det er 10 masker før og etter de 20 maskene som ble 
lagt opp. Strikk maskene over på en 60 cm rundpinne, forsett 
å strikke frem og tilbake igjen over de gjenværende maskene 
og med 1 kantmaske i hver side og med ribbestrikk som på 
forstykket.

1. Skjals i full lengde.
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