
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 pro-
ducerer 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. 

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 ta-
sken i dette kit. Skulle du have spørgsmål, 
er du meget velkommen til at kontakte 
mig. Lykke til.

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

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer

· Opgradering af råvarer og restpartier

Filtet taske med ribkant og hæklet blomst

Hele tasken strikkes med dobbelt garn.
(ca. størrelse efter vask: 32 x 22 cm)  

250 g wool4you nr. 4

Rundpind 60 cm nr. 7
+ 2 strømpepinde nr. 7
+ hæklenål nr. 7



Tilbehør: 1 magnetknap + 1 perlemors-
knap m/crystal.

BUND ■ Slå 34 m op på rundpinde 
nr.7 og strik glatstrik frem og tilbage 
10 pinde. 

SIDERNE ■ Saml eller strik 5+34+5 
m op + de 34 m på pinden = i alt 78 m 
rundt bunden.  
                 34 m 
5 m                          5 m
                 34 m 
Strik 1 omg. vrang. Strik videre glatstrik 
rundt til arb. måler ca. 18 cm. 

Start nu striber med vrang. De 5 m i 
hver side strikkes dog ret hele veje. 
På den første omg vrang sættes de 2 
midterste m foran og de 2 midterste m 
bag på en snor. Samtidigt strikkes der 2 
m op bagom dem der er sat på snor. 

Den første omg. vrang strikkes såle-
des: 16m vr, 2m på snor, strik op 2 m 
bagom dem der er sat på en snor, 16m 
vr, 5m ret, 16m vr, 2m på snor, strik op 
2 m bagom dem der er sat på en snor, 
16m vr, 5m ret. 

Strik videre 2 omg. vr. (ialt 3 omg. vr), 
3 omg. r og gentag til der er 4 ‘striber’ 
med vrang. HUSK at de 5m i hver side 
strikkes glat hele vejen så vrang stri-
berne kun er på forside og bagside.

Når der er strikket 4 ‘striber’ vrang, 
lukkes der af for 35 m foran og  35m 
bag, så kun de 5m i hver side er tilbage 
til at strikke hank videre med. Luk af 
således: Luk 34m, sæt 5m på snor, luk 

34m. Sæt 5m på snor.
Sæt nu de 2m der er på snor foran over 
på strømpepinde. Strik glatstrik frem 
og tilbage ca. 10 cm. Luk af. Strik den 
anden på samme måde.

SKULDER HANK ■ Tag de 5m fra snor 
over på strømpepinde. Strik 5m ret, 
vend ikke arbejdet, men før maskerne 
tilbage til højre ende af pinden. Strik 
igen 5 ret, idet tråden ligger forholdsvis 
stramt bagved alle maskerne. Fortsæt 
på denne måde indtil hank måler ca. 
45-50 cm. Luk af.
Tag de 5m på den anden side over på 
strømpepinde og strik som den første. 
Ialt vil hanken måle ca. 90-100cm.

HANK SKJULER ■ Slå 14 m op og 
strik glatstrik ca. 8 cm. Luk af. 

LOMME TIL MOBIL ■ Slå 16 m op og 
strik glatstrik frem og tilbage ca. 15 cm. 
Luk af.

BLOMST ■ Hækl 4 luftm op 
med hæklenål nr. 7 og saml 
til en ring med 1 kædem.                                                
Hækl 2 luftm. + 1 fastm. i ringen. Gen-
tag 4 gange = 5 buer. Hækl 1 kædem. 
i 1.luftmaskebue. * hækle 2 luftm., 4 
stgm.i buen, hækl 2 luftm. 1 kædem i 
næste bue*,  gentag fra * til *  4 gange 
= 5 blade. Afslut. 

MONTERING ■ Sy lommen fast inde i 
tasken på bagsiden.
Sy hank-skjuler sammen så den danner 
et rør. Træd røret ned over den ene 
hank. Sy de to hanke sammen og træk 

hank skjuleren op over sammensynin-
gen. Sy den fast med et par sting i hver 
side.
De to snore midt for og midt bag træk-
kes over toppen af tasken og syes fast 
på indersiden nedenfor vrangstriberne. 
Sy dem fast så de trækker vrangstri-
berne lidt sammen på midten.
Knapper syes i efter filtning.
Blomsten filtes sammen med tasken og 
syes på efter vask.

FILTNING ■  Vask tasken i maskinen 
med lidt vaskepulver på 60 grader sam-
men 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.
TIL SIDST ■  Sæt perlemorsknap 
m/crystal, i midten af den hæk-
lede blomst og sy dem fast på tasken 
midt foran lige under midtersnoren.                                 
Sy trykknap i på indersiden af tasken 
ca. bagved blomsten.

FORKLARINGER ■                          
m = masker             r = ret         
 vr = vrang               omg. = omgang                                   
sm = strik 2 m sammen
luftm. = luftmasker
kædem. = kædemasker
stgm = stangmasker


