FESTIVALSKJERF
Bergen Strikkefestival 2017

www.HipKnitShop.no

Et skjerf – så deilig, så varmt, så pent!
Festivalskjerfet er strikket med enkel strukturstrikk og vakre fargetoner. Bruk det som et varmende sjal og
et pent tilbehør, som skjerf eller som sjal. Tilpass det din personlige stil, garnet og garnfargene du elsker. Et
enkelt og vakkert plagg som kan strikkes av alle.
Oppskriften inneholder tips til hvordan du kan lage din egen variant av skjerfet.
GARNFORBRUK
Skjerfet er stort og du bruker mye garn. Ønsker du å redusere garnmengden kan du strikke skjerfet med
mindre masker i bredden og kortere i lengden.
Beregn ekstra garn for å lage detaljer, eller strikk litt kortere for å få garn til overs.
Fargerik variant strikkes i Hip Wool (www.HipKnitShop.no)
12 nøster, 3 nøster av hver i fargene:
Summer Vibes yellow
Hubba Bubba Pink
Dusty Candyfloss Pink
Marry Me Mint
Strikkefasthet , pinnestr 7: 14 m på 10 cm
Lengde 2,4 meter. Bredde: 46 cm
Mørk grå, grått og hvitt skjerf strikkes i Puno garn fra Rauma.
12 nøster, 3 av hver i fargene:
Mørk grå (farge 2313)
Mellom grå (farge 1311)
Lys grå (farge 1310)
Hvit (farge 811)
Strikkefasthet, pinnestr 7: 13 m på 10 cm.
Lengde ca 2,7 m. Bredde 46 cm.
(I denne varianten er det kun 2,5 nøste av hver farge som brukes (6 cm av nøste 3 strikkes). Velger du kun
2 nøster av hver farge vil du likevel få et langt skjerf på mellom 2,4 og 2,5 m).
TIPS
For en finere kant strikker du alltid siste masken rett, og første masken tas av pinnen uten å strikke den,
med tråden foran arbeidet.
OPPSKRIFT
Hele skjerfet strikkes frem og tilbake i enkel perlestrikk. 4 fargepartier. På fargerik variant strikker du ca 60
cm med hver farge, grå/hvit versjon 68 cm.
Legg opp 64 masker med gul eller mørk grå tråd. Flytt første masken over uten å strikke den. Så strikker du
1 maske rett, 1 maske vrang, 1 maske rett, 1 maske vrang og ut pinnen. Siste maske strikkes alltid rett. Snu
for å strikke tilbake.

Flytt første masken over uten å strikke den. Strikk rett maske over vrang maske, vrang maske over rett
maske. Fortsett med enkel perlestrikk over hele skjerfet. Når du bytter farge strikker du alle maskene rett
første pinne med ny fargetråd. Da vil du kun få synlig overgang mellom fargene på den ene siden av
skjerfet. Fortsett med dette i alle overgangene – se at alle fargebyttene blir på rett side.
Når du har strikket 60 cm / 68 cm av siste farge – fell av i perlstrikk (rett over vrang, vrang over rett). Fest
alle løse tråder. Lag detaljer – se tips under.
Ta det på deg og nyt!
Fargerik variant – rekkefølge: Gult garn, rosa, lys rosa og mint.
Mørk grå/grå/hvit – rekkefølge: Mørk grå, mellomgrå, lys grå og hvit.

LAG FINE DETALJER

POPCORN/DOTS
En forenklet versjon. For den mer erfarne kan de også strikkes inn i skjerfet (beskrives ikke nærmere her).

Du trenger: Nål og garn. Rull sammen garnet stramt til en liten ball. Klipp av tråden litt lang. Bruk nål å dra
den gjennom et par ganger slik at trådene sitter bedre, og til slutt gjennom skjerfet, og fest på baksiden.
Lag ønsket mengde og fest på, feks rosa på rosa, gult på gult, eller hvitt på hvitt. Du kan også sette dem der
du ønsker for flere fargekontraster/spill.
FRYNSER
Du trenger: Heklekrok (Du kan bruke en tynnere strikkepinne eller fingrene om du får til).
Klipp av trådstrimler, 40 cm lang (eller ønsket lengde). 4 strimler i hver frynse. Legg dem dobbelt, og tre
løkken ved hjelp av heklekroken gjennom kanten, fra forside mot bakside (for å få knuten på rettsiden av
skjerfet). Putt så trådene gjennom løkken og stram.
Gjenta langs hele oppleggskanten, tett i tett.
Klipp så til kantene på frynsene for å få dem jevne.
POM POMS
Pynt kantene med pomp poms! Kan lages i forskjellig størrelse. Bruk gaffel, hånden din eller klipp ut en
pappbit med hull i for å surre tråden rundt.
Tar her utgangspunkt i hånden: Surr en stor mengde garn rundt 4 fingre, for å få en fyldig og fin pomp
pom. Har du ikke gjort dette før kan det hende du må prøve deg frem. Klipp av tråden slik at du har nok til
å knyte rundt. Ta av trådene fra hånden, samle dem, knyt tråden godt rundt midt i trådene. Klipp opp
løkkene i begge sidene, og ”rufs” pom pomen til. Klipp og stuss den slik at endene blir jevne og fin. Fest på
enden av skjerfet.
Anbefaler å se instruksjonsvideoer på nettet om du ikke har gjort det før, for enkle videoer på
fremgangsmåter.

HURRA!
Du er nå ferdig med en superfresh, deilig skjerf!
Vi vil g jerne se det ferdige resultatet- del bilde på Instagram, #BergenStrikkefestival
#Festivalskjerf og/eller #HipKnitShop

På Instagram:
@BergenStrikkefestival
@knipsarina
@Hipwool / @hipknitshop
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