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Lille Kurv
Strik • Begyndere
Størrelse:
Inden ﬁltning
Bund: ca. 23 x 23 cm
Højde: ca. 12 cm
Efter ﬁltning
Bund: ca. 14 x 14 cm - Højde: ca. 8 cm
Materialer:
Schachenmayr Wash + Filz-it!, 50 g nøgle (ngl)
Leinen (fv 00035) x 3 ngl.
Strømpepinde, 9 mm
Uldnål til at hæfte ender med
Strikkeprøve i glatstrikning:
Før ﬁltning: 11 m x 16 omgange (omg) = 10 cm x 10 cm
Strikkeprøve i mønster:
Før ﬁltning: 11 m x 18 omgange (omg) = 10 cm x 10 cm
Grundteknikker:
Glatstrikning:
Strik hver maske (m) ret (r) i omg.
Mønster:
Strik i omg *2 omg vrang (vr), 2 omg r *, gentag fra *-*
Udtagninger til bunden:
Strik efter diagram. M vises som de ser ud på forsiden.
Strik 1. - 18. omg 1 gang.
Opskrift
Bemærk, at kurven strikkes i omg fra midten af bunden.
Slå 8 m op jævnt fordelt på 4 pinde og strik rundt i glatstrikning efter
diagram. Gentag rapporten 4 gange.
Via omslagene tages der 4 m ud på 2. omg og derefter tages der 8
m ud på hver omg. Efter 18 omg (= ca. 11,5 cm fra opslagskanten) er
bunden færdig. Der er 76 m på p. Strik siden på kurven i mønster, hvor
omslagene på 1. omg strikkes drejet vrang. Efter 22 omg (= ca. 12 cm)
lukkes alle m af.
Montering
Hæft ender med uldnålen og stram tråden ved opslagskanten til, så
bunden lukkes.
Filtning
Filt på 40° i vaskemaskinen. Spænd kurven op, frugt den og lad den
tørre.

Rapport =
2 m i begyndelsen
=1r
= Slå om p
= Strik omslaget fra forrige omg drejet r.
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