by Permin
Wash+Filz-it futter
Størrelse: 30-31 (34-35) 38-39 (42-43)
Materiale: 200g Schachenmayr Wash+Filz-it multicolor, fv. 00260
Jumper- og strømpepinde 8 mm
Strikkefasthed: Glatstrikning inden ﬁltning 12 m x 18 p =
10x10cm
Glatstrikning: Ret på ret-siden og vrang på vr-siden.
Glatstrikning, strikket rundt i omg: Ret på alle omg.

Futter: Begynd ved hælen. Slå 28 (30) 32 (36) m op på
jumperpinde og strik 28 (30) 32 (34) p glat. Fordel herefter m
på strømpepinde og strik rundt. På 1. omg slås én m op på 1.
p (strømpep). Strik herefter m på 1., 2., 3., og 4. p og slå én m
op i slutningen af 4. p = 30 (32) 34 (38) m. Fordel m således på
pindene 8 (8) 9 (10) m på 1. og 3. p og 7 (8) 8 (9) m på 2. og 4. p.
Strik 19 (25) 29 (32) omg glat rundt.
I str. 30-31 38-39 42-43 strikkes de 2 sidste m sammen på 1. og 3.
p. Herefter strikkes de 2 sidste m sammen på hver p, til der er 8
m tilbage (i alt). Klip tråden af og træk tråden igennem de sidste
8 m. Træk sammen og hæft enden godt. Sy hælen ﬂadt sammen
midt bag. Pas på ikke at trække i sømmen.
Filt futterne i vaskemaskinen ved 40 grader med vaskemiddel
til farvet tøj (ikke uldvaskemiddel) og vask på skåneprogram
med centrifugering. For at forstærke ﬁlteeffekten og få bedre
udnyttelse af vasken anbefales det at vaske sammen med fx
håndklæder.
Futterne krymper ca. 30/40%. Er de efter 1. vask lidt store, kan
de vaskes yderligere en gang på 40 grader, evt. på et andet
program.
De fugtige futter trækkes i form. Tag dem på og gå med dem i ca.
5 min og lad derefter futterne tørre.
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