
Sjakkmønster 
 
 
Garn: 200 gram 1-trådet Leine Merino 
Pinner: Rundpinne eller to lange pinner nr 3,5 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm rettstrikk = ca 22 masker x 33 pinner 
 

 
Legg opp 132 masker. 
Strikk 4 pinner rett. 
1. mønsterpinne: 2 rette, * (2 sammen, 1 dobbelt kast, ta en maske løs av, strikk den 
neste og tre den løse masken over), gjenta parentesen 4 ganger til, 16 rette, gjenta fra * 
to ganger til, avslutt med å gjenta parentesen 5 ganger, 2 rette. 
2. mønsterpinne: 2 rette, * (1 rett, strikk 1 rett og 1 vrang i kastet, 1 rett), gjenta 
parentesen 4 ganger til, 16 rette, gjenta fra * 2 ganger til, avslutt med å gjenta parentesen 
5 ganger, 2 rette. 
Gjenta 1. og 2. mønsterpinne 11 ganger til. 
Strikk 4 pinner rett. 
3. mønsterpinne: 20 rette, * (2 sammen, 1 dobbelt kast, ta en maske løs av, strikk den 
neste og tre den løse masken over), gjenta parentesen 4 ganger til, 16 rette, gjenta fra * 
to ganger til, avslutt med 4 rette. 
4. mønsterpinne: 20 rette, * (1 rett, strikk 1 rett og 1 vrang i kastet, 1 rett), gjenta 
parentesen 4 ganger til, 16 rette, gjenta fra * 2 ganger til, avslutt med 4 rette. 
Gjenta 3. og 4. mønsterpinne 11 ganger til. 
Strikk 4 pinner rett og gjenta fra 1. og 2. mønsterpinne. 
 
Gjenta mønsteret til sjalet er passe langt (ca 150 cm). Avslutt med 4 pinner rett og fell av. 
 



Fest trådene. Lag korte frynser i endene. 
Legg sjalet i bløt minst en halvtime i lett 
såpevann, skyll godt og la tørke liggende. 
 
 
Variasjon: Mønsterets maskeantall er 36 + 
24. Du kan lage et bredere eller smalere 
sjal ved å trekke fra eller legge til 
36/72….   masker. Til et stort babyteppe 
(90 cm) kan for eksempel 204 masker 
passe, til et mindre 168 masker. 
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