
Rettelser til boka Sjal og skjerf.  
 
S. 25, ang garnforbruk på teststrikkede skjerf, modell Stripa:  
Det lys grå var 95 cm lang før felling startet. Total lengde ble ca. 190 cm, men det kunne 
strekkes enda lengre. Garnforbruk var 3 nøster Air.  
 
Det bringebærrøde skjerfet var også 190 cm lang, men siden hun strikket strammere, så 
brukte hun litt mindre enn 3 nøster.  
 
S. 123, ang garnforbruk til Høstregn sjal. Alt etter strikkefasthet og størrelse. En teststrikker 
bruket 109 gram og en brukte 146 gram.  
 
s. 127, diagram 2.  
Øverste linje, altså rad 31, mangler 2 rettmasker på slutten.  
 
S. 91, første avsnitt i Del 1, hele avsnittet skal være slik:  
Nå skal diagram 1 strikkes. Diagram 1 viser bare rette rader. De vrange radene 
(partallsradene) skal i fortsettelsen strikkes på denne måten, til det opplyses om annet: 3 
rett, vrang til midtpartiet. 2 rett, 5 vrang, 2 rett. Vrang til 3 masker gjenstår, 3 rett.  
 
S. 91, det skal også være en tilføyelse til nest siste avsnitt, spalte 1, under Del 1.  
Del 1 skal være slik:  
Strikk radene 1 – 7 først. Deretter skal radene 9 – 47 strikkes og repeteres til sammen 3 
ganger. Når du repeterer disse radene, så må maskene mellom de røde linjene repeteres. 
Diagrammet under erstatter diagram 1 i boka. Der var det ikke tegnet inn røde linjer 
vertikalt.  Når du har repetert radene 3 ganger, har du 285 masker på raden. For hver gang 
du repeterer radene 9 – 47, økes maskeantallet med 80.  
 

 
 
S. 83, tredje siste avsnitt.  
Her var det kommet et feil ord. Hele avsnittet skal være sånn:  
Når du starter å diagrammene, må du felle 1 maske i hvert sidepanel på rad 1. Dette for å få 
rett maskeantall til diagrammene. Denne fellingen skal kun gjøres på rad 1. Gjør fellingen 
omtrent midt på sidepanelene. Begge diagrammene strikkes i sin helhet i høyden. I bredden 
strikkes og repeteres maskene mellom røde linjer til sammen 12 ganger.  



S. 117, Løytnantshjerte sjal  
Tekst i NB-boks  
Diagrammet strikkes slik i høyden: Strikk radene 1 – 7, deretter strikkes og repeteres radene 
8 – 55 (mellom røde linjer). Osv osv..   


