Domino-Mystery-Shawl – Afslutningen
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Så er vi endelig ved at være ved vejs ende!
Eller det vil sige – vi mangler jo selve ”pynten”, der fuldender værket.
Jeg har diskuteret flere muligheder med mig selv og personalet her i biksen.
Og ved I hvad?
Jeg kan overhovedet ikke beslutte mig for, hvad der ser bedst ud!:-)
Derfor får du 3 forslag til afslutninger på dit sjal – så kan du blot bruge den, du synes bedst om.
Jeg kan mærke, at jeg lige skal bruge et par uger mere på at tage en endelig afgørelse med min
udgave.
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1. Almindelige frynser:
Brug en bog til at vikle garnet rundt om – klip op i den ende side og binde en snor om ”bukket” og
sy den fast i en spids.
2. Spiralfrynser:
Slå 20 masker løst op og strik 3 ret i hver maske (1 r i forreste lænke, 1 r i bagerste lænke + 1 ret i
forreste lænke igen – og NU løftes masken først af pinden!)
Luk af i vrang – og sno frynsen omkring en strikkepind.
Hæft ender og sy den fast i en spids på sjalet.
3. Spydspidser (eller blade):
Strik først stilken på denne måde: Slå 3 masker op på to strømpepinde og strik ret hele tiden.
Du skal ALDRIG vende arbejdet – blot skubbe maskerne hen i den anden ende af strømpepinden og
strikke alle maskerne på ny fra højre mod venstre!
Strik videre, indtil stilken måler ca. 2-3 cm.
Nu skal du strikke frem og tilbage i ene ret på denne måde:
Tag 1 maske ud (ved at samle en lænke op og strikke denne drejet ret) indenfor kantmasken i hver
side = 5 masker.
Strik næste pind + alle andre vrangsidepinde i ene ret!
På næste retpind strikker du 2 ret, slå om, 1 ret, slå om, 2 ret.
Gentag disse retpinde med huller på hver side af midtermasken, indtil du har 11 masker på pinden.
Nu tager du ind i hver side på alle retsidepinde sådan:
Strik 2 ret sammen – strik ret hen til de sidste 2 masker, som strikkes drejet ret sammen.
Fortsæt til der er 3 masker tilbage, der strikkes således:
Tag 2 m løst af, strik den sidste maske og løft de løse m over.
Bryd garnet – hæft ender og sy stilken fast til en spids!
Nu kan du selv vælge, hvilken løsning du har mest lyst til.
Og så vil jeg mægtigt gerne se dit endelige resultat, når du kommer så langt!

Tak fordi, du havde lyst til at deltage!:-)
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