Filtet taske i Dominostrik
01.01.01

MÅL: Før vask: 30 x 30 cm. Efter vask (= filtning): 25 x 25 cm - hvis du er heldig.
GARN: Ca. 25 g lyst og 35 g mørkt uldgarn (her gråt).
Brug rester fra et af mine kits.
PINDE: Dominopinde (eller 2 strømpepinde) nr. 4 og
rundp nr. 2½ (40 cm).
TILBEHØR: Ca. 1 m monteringssnor (5-7 mm i diameter),
garn til broderi eller knapper eller andet pynt.
TEKNIK: Firkanter i runder.
FIRKANTER
Strikning: Firkant 1. Retstrikkede firkanter.
Firkanternes maskeantal: 29 m.
1 firkants mål: Før vask: 7,5 cm. Efter vask: 5,75 cm.

Kun til privat brug

Taskeposen
Begynd med taskens bund.

Strik 2 mørke
firkanter.
Læg dem ved siden af hinanden og strik 1 lys firkant i hakket mellem
dem både øverst og nederst.
S-opslå derefter 14 m med lyst garn, gå om hjørnet på den mørke
firkant og strik 1 m op i lænken nærmest hjørnet, strik endelig 14 m
op langs den mørke firkants øverste side (se tegning).

Vend arb på hovedet.
Strik m op som på
tegningen med lyst garn.
Nu er den ene side
færdig. Strik den anden side magen til denne.
Nu er bunden færdig, som på foto.
Herefter strikkes i runder (dvs. rundt med 1 firkant i hvert hak),
skiftevis 1 runde
med mørkt og 1 med
lyst garn, som et
skakbræt. Se
skemaet til højre
herfor, som viser
den ene side af tasken.

Taskens bund set indefra (= vrangs).
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Filtning

Når tasken er strikket færdig, vaskes den i
vaskemaskinen ved 60 grader. Maskinen skal helst være
normalt fyldt med vasketøj. Tag den ud efter
centrifugering, mens den er våd og træk den i facon.
Lad den tørre.
Til højre ses en taske, strikket i samme størrelse som
den anden, men vasket sammen med meget lidt tøj. Den
blev meget filtet og kom til at måle 21 x 21 cm.

Hanke
Brug en
hæklenål og "strik" 32 m op med mørkt garn. Sæt dem derefter
på en rundp nr. 2½. Vend vrangs ud af arb og s-opslå 60 m. Strik 9
omg vr rundt. Luk af.
Læg ca. ½ m monteringssnor bag den strikkede hank. Bøj hanken
omkring snoren og
sy den sammen.
Før hele hanken er
syet sammen bøjes
snoren dobbelt og
fæstes sammen.
Lav hanken på
taskens anden sid
magen til denne.

Pynt
Med knapper
Pynt evt. tasken bagefter med f.eks. gamle skjorteknapper med 4 huller. Træk
knaphulssilke gennem nedefra og op gennem knapperne og bind. Klip, men lad trådenderne
stikke op, som små kvaste.
Blomsterbroderier
Man kan også brodere blomster på tasken. Her små rosa blomster.
Først rosa "orme" som blomster, derefter en rødlilla fransk knude midt i blomsten og endelig grønne mille
fleur blade omkring blomsten og en lille stilk. Se nærbillede og
tegninger.
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