· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer
· Opgradering af råvarer og restpartier
Disse principper ligger til grund for vor
produktion af uldgarner til strik, karteflor
og garner til vævning.
Fra eget uld væveri i Litauen, hvor vi producerer møbelstoffer, beklædningsstoffer
og plaider, udvælger vi garner og råvarer
der ellers ville være gået til spilde, blive
stående på lager eller krattet op. Det er
vort ønske at skabe nyt liv, gode designs
og gode produkter fra ellers kasserede
råvarer.
Garnerne kontrolleres, tvindes igen hvis
nødvendigt og vindes op på nøgler af 50 og
100 gram. Alle uldgarner er produceret af
100% nyt New Zealandsk og Australsk uld.

Emma

Filtet skuldertaske
i perlerib

Da garnerne er rester fra produktion
betyder det også at der er begrænsede
mængder og forskellige mængder af hver
farve. Det betyder også at der ikke er ret
mange som har en taske i samme farve
som du har valgt, Men det kan også
betyde, at hvis du ønsker at købe mere
af samme garnfarve, så kan den være
udgået.
Jeg håber du får glæde af at strikke tasken i dette kit. Skulle du have spørgsmål,
er du meget velkommen til at kontakte
mig. Lykke til.

350 g wool4you nr. 5
Rundpind 60 cm nr. 5
+ strømpepinde nr. 5

www.wool4you.dk . telefon 74 73 83 23 . fax 74 73 86 05 . email: ms@wool4you.dk

Hele tasken strikkes med dobbelt garn
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BUND ■ Tasken har en rund bund.
Slå 72 m op på strømpepinde nr. 5 med
dobbeltgarn. Strik glatstrik. Strik 2 omg. og
herefter start indtagninger:
Tag ind til cirkel:
1.indtagning:* 6 r, 2 r sm*. Gentag fra *til*
hele omgangen rundt. Strik 2 omg.
2. indtagning: *5 r, 2 r sm*. Gentag fra *til*
omg. rundt. Strik 2 omg.
3.indtagning: *4 r, 2 r sm* Gentag fra *til*
omg. rundt. Strik 2 omg.
4.indtagning: *3 r, 2 r sm*. Gentag fra *til*
omg. rundt. Strik 1 omg.
5.indtagning: 2 r sm omg rundt. Strik 1 omg.
6.indtagning: 2 r sm omg. rundt. Strik 1
omg. Bryd garnet og træk det igennem de
resterende masker.
SIDERNE ■ Strik eller saml 72 m op rundt
bunden med rundpind nr. 5. Næste omg.
strikkes der 2 m i hver m, således at maskeantallet bliver fordobler til 144 m.
Strik videre rundt i mønster: (se mønsterark)
1 omg. (1r, 4vr, 2r, 4vr, 2r, 4vr, 2r… osv.)
2.omg. (2r, 4vr, 2r, 4vr, 2r…. osv.)
Strik til arbejdet måler ca.10 cm fra bundkant. Næste omg. strikkes 2 vr sm i en af de
midterste 3 vrangmasker.
Strik til arbejdet måler ca.18 cm fra bund-

kant og strik 2 vr sm i de midterste 2
vrangmasker. = 96 m
Strik til arbejdet måler ca. 28cm fra bundkant. Lav nu huller til lukkesnor, således:
Strik 2 m, luk 2 m, strik 4 m, luk 2 m, strik 4
m, luk 2 m… fortsæt med at strikke 4 m og
lukke 2 m hele omg. rundt.
Næste omg. slåes de 2 m der blev lukket op
igen.
Strik 5 omg.
Næste omg. strikkes der 2 m i en af de
midterste vrangmasker hele vejen rundt. =
120 m
Strik 8 omg. Luk af.
LUKKESNOR ■ Slå 4 m op. Strik ret (vend
ikke) skub maskerne hen til højre på pinden
og strik de 4 m ret igen. (vend ikke) skub
maskerne hen til højre på pinden og gentag.
Strik til lukkesnoren måler ca. 75 cm. Luk af.
SKULDERHANK ■ Slå 8 m op. Strik på
samme måde som lukkesnor, ved at skubbe
maskerne tilbage på pinden. Strik til hanken
måler ca. 90 cm. Luk af. Strik en mere.
Ønskes lengere hanke strikkes de til ønsket
længde. Hankene kryper efter vask ca. 30%
som tasken, men de giver sig lidt igen ved
brug.

LOMME TIL MOBIL ■ Slå 18 m op. Strik
glatstrik frem og tilbage ca.15 cm. Luk af.
MONTERING ■ Fæst tråde. Sy i hank.
Lommen er bedst at sy i efter vask, da det
kan være muligt at se den igennem hvis den
er syet på inden. Så vask lommen sammen
med tasken og sy den i på indersiden af
taske bagefter.
FILTNING ■ Vask tasken i maskinen på 60
grader sammen med et par cowboybukser
eller et håndklæde. Træk tasken i facon
mens den endnu er våd. Tør den stående
med et håndklæde indeni. Vær opmærksom
på at maskiner filter forskelligt. Tasken på
billede er filtet på 60
grader på et langt vaskeprogram. Ønskes
mindre filtning, prøv på 40 grader. Ønskes
tættere filtning, så vask en gang mere.
Efter filtning kan tasken vaskes på uldprogram.
FORKLARINGER ■
m = masker
omg = omgang
r = ret
vr = vrang
sm = strik 2 m sammen

