
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 Kit 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 
denne 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

250 g wool4you nr. 4 str. 4/6 (6/8)
100 g wool4you nr. 4 str. 8/10 (10/12)

Strømpepinde nr. 6

Vanter
Filtede vanter

Str. 4/6 (6/8) 8/10 (10/12)

børne



Størrelse ca. 4/6 (6/8) 8/10 (10/12)  
år.

Her er to forskellige omslagskanter. En 
med perlestrik og en med glatstrik.

HØJRE VANTE ■ Slå 26 (28) 30 (32) 
m op på strømpepinde nr. 6. Saml til en 
ring  og strik omslag:

Omslag i Perlestrik : strik  9 
(10) 11 (12) omgange perlestrik:                                                   
1. omg. 1r-1vr-1r-1vr..... (alle ulige omg.)   
2. omg. 1vr-1r-1vr-1r..... (alle lige omg.)    

Omslag i glatstrik:  Strik 9 (10)11 (12) 
omgange vrang.

Sæt et mærke i begyndelsen af 1.omg 
og et mærke efter 13 (14) 15 (16) m.

Strik videre glatstrik rundt. På 11. (13.) 
15. (17.) omg. tages en m ud i hver side 
lige efter mærke. Nu er der  28 (30) 32 
(34)  m alt.

Fortsæt glatstrik til der er 21 (23) 25 
(27)  omg. ialt fra omslag. Nu gøres klar 
til tommelfinger: strik 1m - strik derefter 
5m med en anden farve garn – sæt 
straks de 5m med anden farve garn 
tilbage på pind mod venstre – og fort-
sæt med at strikke videre med ’vante-
garnet” over de farvede masker.

Strik nu 19 (21) 23 (25) omgange fra 
’tommeltot’ og begynd afslutning:

1.omg. *strik 1 ret, 2 ret sm, strik til 3 
m før næste mærke,  2 ret sm, 1 ret*. 
Gentag fra * til *.

2.omg. strikkes ret.

Gentag 1. og 2. omgang 3 gange. 
Derefter tages der ind på hver omg. til 
der er 8m tilbage. Bryd garnet og træk 
tråden igennem alle masker.    

TOMMELTOT ■ Tag det farvede garn 
ud og sæt straks maskerne ind på 
strømpepindene. Tag masker op i si-
derne så der bliver 13m ialt. Strik 9 (11) 
13 (15) omg. ret. Strik 2 m sm hele ve-
jen rundt. 7m tilbage. Strik en omg. ret 
samtidigt som der lukkes for 2 m mere, 
så der der 5m tilbage. Bryd garnet og 
træk det igennem maskerne.

VENSTRE VANTE ■ Strik venstre 
vante som højre, men her gøres klar til 
tommelfinger 1 maske før det 2.mærke. 
Strik til 6 m før det andet mærke, strik 
de næste 5m med en anden farve garn. 
Sæt de 5 m tilbage på venste pind og 
strik igen med almindelig garn. Strik 
videre.

TIL SIDST ■ Hæft alle tråde. 

Efter filtning: Lav en sløjfe til pynt ved at 
trække stof-snoren igennem maskerne 
i vanten ca. 10 (11) 12 (13)  omg. oppe 
– således at det passer med at sløjfen 
kommer lige over omslaget. Træk stof 
snoren igennem vanten evt. med en nål 
og bind en sløjfe.

FILTNING ■ Vask vanterne i maski-
nen på 60 grader sammen med et par 
cowboybukser eller et håndklæde. Træk 
dem i facon mens de endnu er våd. Tør 
den liggende flade   Vær opmærksom 
på at maskiner filter forskelligt. Vanterne 
på billede er filtet på 60 grader på et 
langt vaskeprogram. Ønskes mindre filt-
ning, prøv på 40 grader. Ønskes tættere 
filtning, så vask en gang mere.

Efter filtning kan vanterne vaskes på 
uldprogram.

FORKLARINGER ■ 
m = masker
r = ret         
 vr = vrang
omg. = omgang                                   
sm = strik 2 m sammen

DESIGN ■ SIP Design.

Vanter
Filtede vanter med  omslag og sløjfe


