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Montering af strik.
Montering af strik er en vigtigere del af arbejdet, end mange mener. Jeg har
set meget smukt udført strikkearbejde, der er monteret uheldigt. Omvendt
kan strikkede ting reddes ved en pæn montering. Købt maskinstrik kan mange
gange bearbejdes til et brugbart, måske endda bedre stykke beklædning.

En strikkeopskrift anviser for det meste strikkefasthed, som skal
overholdes for at få det rigtige resultat. En strikkeprøve er en god
investering af tid. Den kan spare for mange optrævlinger. En lille fidus
(stjålet fra en fransk opskrift) begynd med ærmerne, det er nemmest at
lære et mønster på få masker. Skulle strikkefastheden alligevel ikke holde,
betyder det ikke så meget at trævle lidt ærme op.
God fornøjelse med arbejdet.
Er der problemer med noget montering, når du sidder hjemme, må du gerne
kontakte mig.
Venlig hilsen
Lotte Wackerhagen
Tlf. 75 89 33 45
LWackerhagen@hafnet.dk
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Sammensyning med madrassting og maskesting
Madrassting
Sammensyning med madrassting på glatstrikket:
De strikkede stykker med knudekant, første og sidste maske på ALLE pinde strikkes ret, lægges ved siden af
hinanden med retsiden opad.
Sy sammen som vist fra side til side med risting under en eller to tråde i hver side.
Min erfaring er, at det bliver pænest med to tråde under nålen, men garnet kan dog være så tykt, at det bliver
pænest med kun en tråd.
Sammensyning med madrassting på ”omvendt” glat: Det er her vrangsiden af det glatstrikkede, der skal
fungere som retside. I tyndt garn er det her pænest at tage under kun én tråd ad gangen. Sammensyningen kan da
laves næsten helt usynligt.
Maskesting sys som det strikkede ser ud. I almindelig glatstrikning danner maskerne bogstavet V, som man
med maskesting skal følge.

Madrassting

Maskesting

Den øverste del af prøven er syet sammen med maskesting og med blåt garn, den nederste del
med rødt garn
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Sammenstrikning med retsiden mod hinanden.
Læg de to strikkepinde med det strikkede ret mod ret og strik gennem en maske på forreste og bageste pind.
Strik de to masker sammen til en. Man kan lukke af på samme pind eller vente med aflukning til næste pind.
Hvis et ærme skal strikkes på ved ”Norsk” strikning, hvor der er klippet op, kan man på denne måde fortsætte
og strikke belægningen, der sys over trævlekanten.

Sammenstrikning på retsiden med synlig søm.
Læg de to strikkepinde med det strikkede vrang mod vrang og strik gennem 1.maske på forreste pind den 1.
maske på bageste pind vrang. Træk denne strikkede maske gennem den forreste maske. Lad begge masker glide
af pinden. Strik endnu en maske på samme måde og luk af almindeligt. Fortsæt på denne måde. En søm af v´er
vil lægge sig på tværs af strikkeretningen. En stabil søm til skuldersammensyning.

Sammenstrikning fra
fra retsiden

vrangsiden

fra vrangsiden

fra retsiden

Denne prøve har strikket opslagning, ”s opslag.”
S-opslag giver en meget elastisk kant, der er god at samle masker op i
til strikning på den anden led. Bruges ved dominostrik, men kan
bruges til opslag ved strømpestrikning, da den giver en blød kant

Vejledning til S- opslag.
Lav en løkke som til almindelig opslagning, og tag pinden i venstre hånd. * Strik 1 m r, men lad løkken blive på venstre
pind, sæt den nye maske på venstre pind ved at stikke venstre pind op i masken så begge spidser på strikkepindene
vender samme vej.*
Gentag * - * til ønsket maskeantal er nået.

Elastisk aflukning.
Hestetømmeaflukning, laver en elastisk kant, der fylder lidt mere end normalt. Velegnet til kant på sjaler, nederste kant
på ærmer og bluser. Strikkes da på en ”midlertidig opslagning”, se side 4. Kan evt strikkes i en anden farve garn.
Slå 3 m mere op efter sidste p i forlængelse af maskerne på pinden. *strik 2 r, 2 r sm gennem de bageste lænker, sæt de
3 strikkede m fra højre p tilbage på venstre p* Gentag * - * til alle m er lukket af.
Man kan nøjes med at slå 2 m op, der strikkes da* 1r, 2 r sm gennem baglænkerne, sæt de 2 m tilbage på venstre p*
gentag * - *.
En elastisk aflukning, der kun anes lidt kraftigere end normalt: strik 2 m r, *sæt dem tilbage på venstre p, strik
dem dr r sm gennem de bageste lænker, strik 1 r,* gentag * - *.
Man kan dog undlade at sætte maskerne tilbage på venstre p, de løftes da med den venstre p under forreste lænker og
strikkes dr r sm gennem baglænkerne. Bliver elastisk, men fylder ikke meget mere end normalt.
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Midlertidigt opslagning af masker
Til midlertidig brug af masker er det nemt at slå op ved hjælp af en hæklet luftmaskerække.
Afslutningsløkken trækkes godt til, men ikke igennem. Man trævler tråden af senere.
Lav en luftmaskerække med en hjælpetråd, 4 – 6 masker mere, end der er brug for. Saml masker op
i buerne på bagsiden af luftmaskerne, eksemplet viser en luftmaskerække på 6 masker og der samles
op ved pilene, her 4 masker på tegningen, 8 blå m på billedet til højre. Strik videre almindeligt. Når
maskerne skal bruges trækkes i afslutningstråden og de frigjorte masker sættes på pind.

Tegnet luftmaskekæde

opstrikning med blåt garn i brune luftmasker

Start på et sjal fra midt bag øverst. Midlertidigt opslag.
Opslag: Hækl 7 -8 luftmasker og træk tråden til, men ikke igennem løkken. Tråden fjernes ved
optrævling.
Saml med sjalsgarnet 3 masker op i 3 af buerne på bagsiden af luftm fig 1 og strik 7 pinde ret. Træk
i hjælpetråden og sæt de tre masker, der fremkommer på en strømpepind. Fig.2
Strik 3 ret, saml 3 m op i de tre knuder på langsiden, fig. 3 strik de 3 masker fra hjp ret.
Strik en pind tilbage: 3 r, 3 r eller vr, som mønsteret skal være 3 r. På næste pind strikkes:
3 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r (midtermaske) slå om, 1 r, slå om, 3 r.
fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4 Strikket 5 – 6 p

Vejledning til udspænding af strikket sjal.
Et færdigstrikket sjal med hulmønster kan se lidt mærkeligt ud inden det er blevet spændt ud og færdiggjort.
Et lagen, mange rustfrie knappenåle og et fingerbøl eller rustfrie nipsenåle, et stykke tyndt snor eller kraftigt
bomuldsgarn og et gulvtæppe.
Læg sjalet i vand 5 – 10 min og centrifuger.
Læg et lagen på gulvtæppet, som skal ligge godt fast og have en solid bund.
Fastgør den øverste kant på sjalet med knappenåle fra midten og ud mod de øverste hjørner. Mål, at der er lige langt på
begge sider af midten. Sæt knappenålene i med ca. 5–6 cm imellem
Træk derefter den nederste spids lodret ned og sæt den fast. Man må vurdere, hvor meget man skal trække spidsen ned.
Et vådt sjal i hulmønster vil give sig mere end et tørt sjal, så stræk det ikke for meget.
Fastgør tråd mellem de to øverste hjørner og spidsen forneden. Så er der faste linier at spænde de to sider ud efter.
Mønsteret på sjalet vil afgøre, hvordan og hvor mange knappenåle, der skal sættes i. Sæt knappenålene i langs med
snoren.
Lad sjalet tørre helt, og det vil få et pænt udseende. Denne behandling skal gentages, hvis sjalet vaskes.
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Opsamling i forkanter og hals.
En rettesnor til opsamling i ret rille strikning er, at en maske = to pinde, altså en maske for
hver rille, (2 pinde ret)
Ved opsamling på tværs af strikkeretning i glatstrikning bestemmer formålet med
opsamlingen noget, men garnets tykkelse og personlig strikkefasthed spiller også en rolle.
Normalt kan man samle op i 3 pinde og springe 4. pind over, det vil give en kant af samme
bredde som højden af det strikkede. Men til en forkant, der måske skal ”holdes” lidt sammen,
kan man springe over lidt flere masker. Så kan opsamlingen være: 3 op, spring over en, 2 op,
spring over 1. Det kan betale sig at samle op på et lille stykke og lave en prøvestrikning inden
der samles op hele vejen.
I halsen er der samme fremgangsmåde på tværs af strikkeretningen, men i forlængelse af
strikkeretningen samler man op i alle masker. Gå ned i v ’et, som maskerne danner, men saml
ikke op i aflukningen, det vil give huller, prøv selv. Maskeantallet kan så reguleres på den
første pind/omgang. Det vil give en opsamling uden huller.

Forkant i glatstrikning.

Forkant i rilleret.

Forkant i rilleret, strikket samtidig med forstykket.
En forkant strikket i ret samtidig med et glatstrikket forstykke, vil blive for kort, hvis man ikke
laver ekstra pinde. Ved rilleret skal der laves 2 ekstra pinde for hver 6 pinde glatstrikning. Højre
forstykke: Strik forkanten, vend med omslag, strik tilbage. På næste pind strikkes omslaget
sammen med den næste maske, så der ikke bliver et hul. Prøv med r sammen eller drejet r. Man må
selv vurdere, hvordan det bliver pænest. Venstre forstykke: her er knapkanten i den modsatte side,
og sammenstrikningen efter vendingen bliver med vrangmasker. Lav lidt forsøg, til du finder ud af,
hvordan de 2 masker strikkes pænest sammen.
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Estisk kant i tvebinding
Dette er en spændende kant, der er fast og ens på begge sider.
Det er en type Tvebinding, som er en gammel strikketeknik. Et
nærmere studie kan gøres i en bog af Tove Frederiksen:
Tvebinding. Kan lånes på biblioteket.
Saml op i forkanten med bundfarven.
Strik nu med to farver vrang. Der er to mønsterpinde, der er ens
og blot gentages til ønsket bredde.
Pind 1: * 1 vr med mørkt garn, før garnet ned foran venstre
pind, 1 vr med det lyse garn fra højre side op over det mørke
garn,* Gentag disse to masker.
Pind 2: Strikkes som 1. pind, men strik nu maskerne med den
modsatte farve. Om der er lige eller ulige antal masker, har ikke
nogen betydning.
Aflukningen strikkes på samme måde

Strikkede snore. Hestetømmesnor.
En strikket snor er mange gange bedre end en tynd snoet eller hæklet snor. Til babytøj er den
robust og driller ikke i vask. Slå 4 m op på strømpepind. Strik 4 r, skub maskerne hen i den anden
side af pinden, tråden holdes blot stramt på bagsiden fra venstre side, strik igen, skub, strik osv.
Man vender ikke strikketøjet. Snoren bliver som en hestetømme. Den er hurtigt lavet.
Snoren kan strikkes med op til 6 m. Der vil da blive en ”grøft” på bagsiden, men med en hæklenål
kan man lukke denne ”grøft” ved at hækle en ekstra tråd hele vejen op eller blot hækle en ny maske
af tværtrådene.

Taskehank med rullekanter.
Saml 9 masker op (passer til garn til pinde 3½) i taskens kant. Pænere end påsyning senere.
Strik hanken glat. 1. maske tages altid løst ret af. Næstsidste maske tages løst af, ret eller vrang,
efter hvilken side det er. Sidste maske strikkes altid vrang. Denne strikkemåde giver en kant, der er
lidt kortere, end den burde være og kanterne ruller pænt ind og danner en pæn hank.
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Opklipning i strik.
Rundstrikket Norsk eller Fair Isle, eller hvor det kan være praktisk.

Der bruges strygevlieseline og symaskine. Klip strygevlieseline i størrelse som halsen er opgivet i
opskriften. Læg vidden af opklipsmasker til. Stryg vlies på retsiden, så mønsteret er nøjagtigt i
begge sider, hvor det er muligt. Sy med stinglængde 1, meget små sting, 4 stikninger ned foran som
vist. Sy også 2 stikninger langs med kanten af vlies i halsen. Klip det unødvendige bort i halsen
indenfor stikningerne og klip op foran. Ærmegab sys på samme måde som forkanter, her bruges
ikke vlies.
Sy eller strik skuldersømmene sammen og strik derefter op til forkanter og halskant. Strik op efter
reglerne lodret og vandret. Et opgivet maskeantal er en rettesnor, men skal til tider reguleres efter
personlig strikkefasthed og idé om kanter.
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