
Leine langt sjal 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 

Garn: 1-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100-150 gram 
Pinner: Rundpinne eller to rette pinner nr. 
3,5 
Mål: ca 35 x 140 cm 
 
Når du strikker med tråd, strikker du også 
med luft. Tråden slynger seg omkring luften 
og seg selv. Luften hjelper til med å lage 
mønster, den slipper inn lys og skygger, og 
den passer på at du holder varmen.  
 
Disse sjalene kan brukes både på 
vinterdager og sommerkvelder. Strikkingen 
tar litt tid, men resultatet er verdt å jobbe 
for. Velg mellom flere nydelige mønstre, 
som alle framhever den fyldige kvaliteten i 
Leine Merino.  
 
Legg opp masker og strikk mønster etter 
anvisningene under. På alle mønstrene 
unntatt ”Katteøyne” må du legge opp og 
felle av så løst som mulig så kantene ikke 
blir stramme. Strikk til arbeidet måler 140 
cm og fell av. Skal du skifte tråd underveis, 
må du gjøre det i kanten, slik at du får festet 
dem på en måte som ikke syns. Lag frynser i endene. 
 
Gi sjalet en forsiktig vask når det er ferdig. La det ligge en halv time i mildt, lunkent såpevann, slik 
at tråden får ”folde seg ut”, og sjalet mykner og får en mer fyldig struktur. Vær forsiktig med 
bevegelser i vannet, frynsene vil lett filtre seg. Form sjalet i riktig fasong mens det fortsatt er fuktig, 
og la det tørke liggende. Jobb litt med frynsene – dra dem ut ved hjelp av en grov børste eller tvinn 
dem med fingrene. 
 

Katteøyne 
Mønsterets maskeantall: 6 + 4 kantmasker 
Legg opp 94 masker. 
1. pinne : 2 rette, * 2 sammen, 2 rette, 2 
sammen, gjenta fra *, avslutt med 2 rette 
2. pinne : 2 rette, * et kast, 4 rette, gjenta fra *, 
avslutt med et kast og to rette 
3. pinne : 2 rette, 1 rett i kastet, 2 sammen, * 2 
sammen, strikk en rett og en vrang i kastet, 2 
sammen, gjenta fra * og avslutt med 2 sammen, 
en rett i kastet og til slutt 2 rette 
4. pinne : 4 rette, * et kast, 4 rette, gjenta fra * og 
ut pinnen 

Femte pinne : 2 rette, * to sammen, strikk en rett og en vrang i kastet, 2 sammen, gjenta fra * ut 
pinnen, avslutt med 2 rette 
Gjenta pinnene 2-5 inntil sjalet er ca 140 cm langt 
Siste pinne: strikk som 3. eller 5. pinne, men strikk rette masker i stedet for å ta to sammen. 



Snøkrystaller  
Mønsterets maskeantall: 2 + 4 kantmasker 
Legg opp 96 masker.  
1. pinne : 2 rette, ta en maske løs av, 1 rett, 1 
kast, tre den løse masken over rettmasken og 
kastet, * 1 kast, ta en maske løs av, 1 rett, 1 kast, 
tre den løse masken over rettmasken og kastet, 
gjenta fra * og ut pinnen, avslutt med 2 rette 
2. pinne : 2 rette, * 2 rette, dropp kastet, gjenta fra 
*, avslutt med 4 rette 
3. og 4. pinne : som 1. og 2. pinne, men begynn 
og avslutt med 3 rette  
 

Tyrkisk strikk 
Mønsterets maskeantall: 2 + 4 kantmasker 
Legg opp 76 masker. Strikk først to pinner rett. 
Mønster: Strikk to rette, * ett kast og to sammen, 
gjenta fra * og avslutt pinnen med 2 rette. 
Alle pinner strikkes likt, både på retten og 
vrangen.  
Husk at kastet alltid skal være først. Har du laget 
et kast for mye på slutten, er det bare å slippe 
det ned i neste pinne. 
Avslutt med to pinner rettstrikk. 
 

 
Rør 
Mønsterets maskeantall: 3 + 4 kantmasker 
Legg opp 82 masker.  
1. pinne : Strikk rett 
2. pinne : Strikk to rette, * ta en maske løs av, 
strikk to sammen, tre den løse masken over, ett 
kast, gjenta fra * og avslutt pinnen med 2 rette. 
3. pinne : Strikk to rette, * strikk en rett og en 
vrang i kastet, en rett, gjenta fra * og avslutt 
pinnen med 2 rette. 
Gjenta disse tre pinnene, og avslutt med en pinne 
rett. Arbeidet blir likt på retten og vrangen.  
 

Maurtue 
Mønsterets maskeantall: 2 + 4 kantmasker 
Legg opp 72 masker 
1. pinne : Strikk rett 
2. pinne : Strikk to rette, * to sammen, ett kast, 
gjenta fra * og avslutt pinnen med 2 rette. 
3. pinne : Strikk rett. 
Gjenta disse tre pinnene, og avslutt med en 
pinne rett. Arbeidet blir likt på retten og vrangen.  
 
 
 
 


