MULTI-TASKE…

DESIGN OG OPSKRIFT © Copyright Gitte Carstens – FIBERFRYD ´18 - Revideret 21.10.2018

Rigtig god fornøjelse med strikning af din helt personlige MULTI-TASKE

Rigtig god fornøjelse med strikning af din helt personlige MULTI-TASKE – i opskriften her har jeg valgt én størrelse - og
modellen er vist i to forskellige farvekombinationer, men det er helt op til dig om du vil strikke en større/mindre model –
og du kan vælge præcis de farver og det garn i nogenlunde samme tykkelse, som passer netop dig. En skuldertaske
med lang hank - eller sæt en kort snor eller rem igennem hullerne så den lige kan nå rundt om taskens omkreds til en
lille clutch. Jeg glæder mig rigtigt meget til at se dig og måske din færdige taske på FIBERFRYD ´18

FÆRDIGE MÅL: Bredde: ca. 20 cm Højde: ca. 16 cm

Ønsker du en større/mindre taske, slå et antal af flere/færre masker, der er deleligt med 6.

GARNFORSLAG:

Grøn model Farve 1 (i rib + glat): 150 gram ONION Fino FV. 532 (grøn) – Farve 2 (i rib-bunden): 50
gram Fino fv. 508 (koksgrå)
Rosa model: Farve 1 (i rib): 150 gram ONION Fino fv. 533 (rosa) – Farve 2: ONION Organic Cot-ton
fv. 107(orange), 50 gram (Fv1 + Fv 2 i glatstykket) (Fv 2 i rib-bunden)
Rundpind nr. 4 (40 cm)

Garnforhandler: www.garncafemadsine.dk

HANK/LUKNING:

Eksempelvis snoet snor af f.eks. 4 tråde i samme farve som bunden, bundet sammen inden i tasken
eller med en synlig knude for hver ende, eller læderrem og 2 trækugler eller knapper til ’stop’’

STRIKKEFASTHED:

P. nr. 4 i ribstrikning (1r/2vr) i dobbelt garn: 10 x 10 cm = 21m og 26p
Strikningen er bevidst lidt fast for at skabe et tæt og ufleksibelt stof til en taske, der ikke ’vokser’ i brug.
Vælg en tykkere eller tyndere pind, hvis strikkefastheden ikke passer.

OPSKRIFT

Slå 96 m op på rundpind nr. 4 i farve 1 dobbelt garn. Saml til en ring og fortsæt i rundstrikning.
Husk at markére mellemrummet mellem omgangens start-/slutmaske.
På første omgang strikkes alle masker ret. Skift til ribstrikning 1r, 2vr og strik til arbejdet måler 10 cm.
Huller til hank – der dannes 4 huller i hver side på de næste to omgange:
Sæt en markør i starten af omg. og efter 48 m. Der dannes 2 huller på hver side af de to markører.
1. omgang: Tag 1 r løs af, 1r, træk den løse m over, strik 2 m r sm, 2vr, 1 r løs af, 1r, træk den løse m over, strik 2
m r sm. Fortsæt nu i rib (2vr, 1r) over de næste 29 m. Tag 1r løs af, 1r, træk den løse m over, strik 2m r sm, 2 vr,
1r løs af, 1r, træk den løse m over, 2m r sm. Sæt nu den netop sam-menstrikkede maske fra højre pind over på
venstre pind, tag denne m r løs af (dvs masken sidder nu ikke-dejet på høre pind), 1r, træk den løse m over. Strik
de næste 2 m r sm, 2vr, 1r løs af, 1r, træk den løse m over, 2 m r sm. Fortsæt nu igen i rib (2vr, 1r) over de næste
29m. Tag 1r løs af, 1r, træk den løse m over, 2 r sm, 2 vr, 1m løs af, 1 r, træk den løse m over. Strik omgangens
sidste m r sm med næste omgangs første m. OBS! Denne sammenstrikkede m er nu første m på den nye omgang.
Fortsæt nu 2. omgang, idet der slås 2 nye masker op ved at vikle om pinden, 1r, 2vr, 1r, slå 2 nye masker op
på pinden. Fortsæt nu i 1r, 2vr over de næste 31m, slå 2 nye masker op, 1r, 2vr, 1r, slå 2 nye m op, 1r, slå 2 nye
masker op, 1r, 2vr, 1r, slå 2 nye masker op, fortsæt nu igen i rib /1r, 2vr) over de næste 31m, slå 2 nye masker op,
1r, 2vr, 1r, slå 2 nye m op. Strik nu 3 omg i rib 1r, 2vr.
Strik venderækker dvs. ydersiden af ribkanten til tasken bliver højere end indersiden:
Strik 48 m i rib 1r, 2vr, vend, slå om pinden og strik 48 m i rib tilbage. Vend, slå om pinden og strik 48m i rib tilbage, den næste retmaske strikkes r sammen med omslaget (for at undgå hul). Vend, slå om p og strik 49 i rib, strik
nu omslaget ret sm med næste retmaske, vend slå om, strik rib indtil om-slaget og strik set vr sm med næste m.
Fortsæt nu fra samme side rundt i rib. Når du når til omsla-get, strikkes det sammen med vrangmasken. Strik nu
4 omgange i rib - ribben er færdig.
Arbejdet vendes nu fra vrangen, (så der kan fortsættes i glatstrikning – og du slipper for at strikke vrangmasker
over det det næste stykke). Start første omgang med at slå om pinden og strik alle masker ret. Den sidste maske
på omgangen strikkes r sammen med omslaget fra start. Strik herefter 9 cm i glatstrikning – eller længe-re hvis
du ønsker en dybere taske.
Vend igen arbejdet,så det glatte kommer på indersiden og fortsæt herefter i rib 1r, 2vr – skift evt. farve (start
som før med at slå om pinden og strik omslaget sm med omgangens sidste m). Strik i alt 8 omgange i rib.
Indtagninger i taskens bund:
1. omg: (1r, 2vr sm) gentag ( ) omgangen ud. Strik 3 omgange i 1r, 1vr. Rest= 64m
2. omg: (1r løs af, 1r, løft løs m over) Gentag ( ) i alt 4 gange. Strik 1r, 1vr over de næste 16 m.
Gentag ( ) i alt 8 gange. Strik 1r, 1vr over de næste 16m. Gentag ( ) i alt 4 gange. Rest= 48m
3. omg: (1r løs af, 1r, træk den løse m over) Gentag ( ) over de første 24 = 12m. Lad disse masker blive på én
pind og brug en anden pind, når du skal lukke af på samme måde over de sidste 24 m. Vend nu arbejdet fra
vrangen.

De to pinde hver med 12 m lægges parallelt ved siden af hinanden strik maskerne sammen to og to og samtidigt
lukkes maskerne af. Tasken er færdig
MONTERING Hæft alle tråd-ender på vangen. Træk snoren/hanken igennem hullerne og bind for enderne eller
evt. sæt en kugle/knap eller andet i.
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