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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STRIKKEFASTHED
HØJDE (A)
HØJDE (B)
BREDDE (A,B)
GARNFORBRUG (A)
PINDE
RUNDPIND
HÆKLENÅL
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

TIPS & RÅD

MASKINFILTEDE TASKER

Maya (100% uld, Nøgle ca 50 g = 125 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 16 m og 22 p i retstrikning på p 5.5 = 10 x 10 cm
Ca 35 cm (Færdigt mål efter vask)
Ca 32 cm (Færdigt mål efter vask)
Ca 34 cm (Færdigt mål efter vask)
Ca 250 g (A: fv 17504 / B: 17506)
5.5 mm
5.5 mm, 60 cm
5.5 mm
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, fm=fastmaske, st=stangmaske, dst=dobbelt stangmaske, arb=arbejdet, m=maske, omg=omgang, p=pind/
pinde, glatst=glatstrikning, lmb=luftmaskebue, fv=farve, km=kædemaske

FORKLARINGER

Lm: = Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X –X til det ønskede antal m er opnået.
Fm: = Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne.
St: = Slå garnet om nålen og stik den ned i næste m og træk tråden igennem (3 m på nålen), slå om, træk garnet gennem
2 m, slå om og træk den gennem de sidste 2 m.
Dst: Slå nålen om garnet 2 gange. Stik nålen ned i en maske på den foregående omg og træk tråden igennem (4 m på
nålen), slå om træk igennem 2 m 3 gange.

TASKE (A)

Slå 65 m op på p 5.5 og strik 3 p ret.
Strik derefter glatstrikning til arb måler 112 cm (den yderste m i hver side er kantm og strikkes ret på alle pinde).
Slut med 4 p ret.
Luk af. Hækl siderne sammen med fm.

SKULDERREM (A)

Hækl 8 fm med hæklenål nr 5.5 (skulderremmen hækles over sammenhæklingen dvs. 4 fm på arbejdetes forside og 4 m på
arbejdets bagide), 1 lm, vend og hækl 8 fm, vend hver omg med 1 lm. Hækl remmen fast i den modsatte side med fm.

TASKE (B)
MED NET OG BLOMST

Arbejdet strikkes rundt. Slå 112 m op på rundp 5.5 og strik 41 cm glatstrikning (= alle pinde strikkes ret). Slut med 1
omg vrang, 1 omg ret, 1 omg vrang. Luk af i ret.
Hæklet klap:
Hækl 60 fm op langs den ene kant fra retsiden.
Omg 1: 7 lm, X spring over 3 fm, 1 dst, 3 lm X gentag X-X og slut med at springe over 3 fm, 1 dst.
Omg 2: 7 lm, X 1 dst i næste dst, 3 lm X gentag X-X slut med 1 dst i den sidste lm-bue. Gentag omg 2 i alt 8 gange.
Klip garnet over. Hækl fm om de 3 sider. Hækl 3 fm om hver lm-bue undtagen i hjørnerne, hvor der hækles 6 fm.
Klip garnet over.
Hæklet stor blomst:
Hækl 6 lm med hæklenål 5.5 og saml dem til en ring.
Omg 1: 3 lm, 21 st om ringen = 22 st, 1 km i 3. lm.
Omg 2: X 14 lm, 1 fm, 2 km X gentag X-X 7 gange.
Omg 3: X 21 st rundt om den første lm-bue, 1 km midtimellem X gentag X-X i alt 7 gange. Hæft med 1 km i 3. st mellem
hvert blad. På det sidste blad hækles 3 km i st, hæft med 1 km i 3. st på forrige blad. Klip garnet over.
Hæklet lille blomst:
Hækl 5 lm med hæklenål 5.5 og saml dem til en ring.
Omg 1: hækl 13 fm om ringen, slut med 1 km i den første fm.
Omg 2: 11 lm, X spring over 1 fm, 1 st i næste fm, 8 lm X gentag X-X i alt 6 gange. Slut med 1 km i 3. lm.
Omg 3: i hver lm-bue hækles 8 fm. Slut med 1 km i første fm.

SKULDERREM (B)

Hækl 8 fm med hæklenål 5.5 i den ene side, 1 lm, vend og hækl 8 fm, vend hver omg med 1 lm. Hækl til remmen måler
ca 100 cm, hækl remmen fast i den modsatte side med fm.

MONTERING (B)

Sy tasken sammen i bunden. Sy den lille blomst fast midt i den store blomst. Sy dem derefter på klappen (se billede).

FILTNING (A,B)

Vask tasken i vaskemaskinen på 40º. Brug vaskemiddel uden enzymer og optisk blegemiddel. Indstil vaskemaskinen på
40º med centrifugering, ingen forvask. Stræk tasken i facon mens den er fugtig.
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