by Permin
FILTEDE VANTER
Mål:
Inden ﬁltning: Håndledsomkreds ca. 27,5 cm,
håndomkreds ca. 22,5 cm, længde ca. 36,5 cm.
Efter ﬁltning: Håndledsomkreds ca. 23 cm,
håndomkreds ca. 18 cm, længde ca. 24,5 cm.
Materiale: Schachenmayr Wash + Filz-it! Fine
Multicolor, fv. 00082
Garnforbrug: 1 nøgle (100 g)
Pinde: Strømpep 5 mm
Strikkefasthed: 16 m x 22 p = 10 x 10 cm i
glatstrik inden ﬁltning.
19 m x 33 p = 10 x 10 cm efter ﬁltning.
Forkortelser: m=maske, p=pind, arb=arbejde,
indt=indtagning, omg=omgang, sm=sammen.
Vante: Slå 44 m op på strømpep nr. 5 (11 m på
hver p). Strik rundt i glatstrik 8 omg. På næste
omg strikkes de sidste 2 m sm på hver p = 4
indt = 40 m. Gentag disse indt igen efter 17
omg = 36 m.
Når arb måler 12 cm øges til tommelﬁngeren
således: Tag 1 m ud før 1. m på 1. p. Tag derefter
ud på hver 2. omg på begge sider af denne
m, i alt 6 gange = 13 m taget ud i alt. Strik 2
omg glat, og sæt nu de 13 m til hvile på en
maskeholder eller tråd. Slå 2 nye m op over
tommelﬁngeren, og fordel m så der er 10 m på
1. p og 4. p og 9 m på 2. og 3. p = 38 m. Fortsæt
rundt i glatstrik, på 2. omg strikkes de 2 første m
på 1. p sm, og de sidste 2 m på 4. p strikkes sm =
36 m.
Når arb måler 31 cm tages ind således: strik de første 2 m på hver p sm = 4 indt. Gentag i alt 5 gange på hver 2. omg og herefter på
hver omg 2 gange.
Bryd garnet og træk tråden igennem de resterende 8 m, træk til og hæft enden grundigt på vrangsiden.
Tommel: Saml de 13 m op, der hviler, og saml yderligere 2 m op i de nyopslåede m = 15 m. Fordel m på 3 strømpep = 5 m pr. p. Strik
rundt i glatstrik. Når tomlen måler 7 cm start indt: Strik de sidste 2 m på hver p sm = 3 indt. Gentag på hver omg i alt 3 gange = 6 m.
Klip tråden og træk den igennem de resterende m, træk til og hæft enden grundigt på vrangsiden.
Strik 1 vante mere på samme måde.
Filtning: Hæft alle ender grundigt. Vanterne vaskes på en almindelig kulørt vask 40 grader med almindeligt vaskemiddel til kulør
(ikke uldvaskemiddel). Træk de fugtige vanter i form. Nogle dele kan være ﬁltet sammen, og kan forsigtigt trækkes fra hinanden mens
vanten stadig er fugtig, og tomlen kan for eksempel presses i form med skaftet af en træske. Lad vanterne tørre liggende.
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