STRIK

TIPS OG RÅD
Strikkefasthed: Strik altid en prøve inden du begynder på din model. I opskriften
er angivet hvor mange masker i bredden og pinde i højden, du skal have på 10 x
10 cm. Det er vigtigt at strikkefastheden holdes, hvis resultatet skal blive vellykket.
Strikker du løsere end den angivne strikkefasthed, anvendes finere/tyndere pinde.
Strikker du fastere end den angivne strikkefasthed, anvendes grovere/tykkere
pinde.
Størrelse: Vælg din størrelse ud fra dine personlige mål, tallene i opskriften angiver
modellens størrelse inkl. rørlig vidde. Størrelsen i opskriften er beregnet ud fra strikkefastheden – derfor er den vigtig at overholde.
Pinde: Alle pindetykkelser som er angivet i opskriften er vejledende.
Nyt nøgle: Begynd altid med et nyt nøgle garn i siden af arbejdet. På denne måde
undgår du at skulle hæfte ender midt på arbejdet. Brug ALTID garn fra samme
parti til samme model.
Superwash: Er behandlet uldgarn, der kan vaskes i maskine UDEN skyllemiddel.
Anvendes der skyllemiddel, vil din strikkede model miste sin elasticitet - og du vil
risikere at modellen mister sin facon.
Bomuld: Garnet SKAL vaskes ved den temperatur, som er opgivet på banderolen.
Bruger du lavere temperatur, risikerer du at evt. overskudsfarve smitter af. Overskudsfarven ligger i garnets fibre. Ved den rigtige vasketemperatur vil overskudsfarven blive i vandet. Anvend evt. lidt eddike i sidste skyllevand, første gang modellen
vaskes. Lad ALDRIG den strikkede model ligge i blød - da risikerer du
overfarvning og afsmitning.
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Vaskeanvisning: Vask ALTID som beskrevet på banderolen. Vask modellen med
vrangsiden ud, gerne i en vaskepose, så det strikkede ikke hænger i. Tør ALTID
strikkede og hæklede modeller liggende på et håndklæde, gerne på et tørrestativ
så der kommer luft til. Læg ALDRIG modellen på en radiator eller lignende. Ofte er
det nok at lufte modellen i stedet for at vaske, eller lægge den i et fugtigt baderum,
dette fjerner eks. røglugt.
Opbevaring og pleje: Opbevar ALTID din model liggende, da den ellers vil vokse
og blive lang.
Hvis din model fnugger under strikningen – kan modellen vaskes inden du tager
den i brug. Det er de løse garnfibre som fnugger, disse forsvinder i vask. Dette kan
også afhjælpes, ved at dampe modellen forsigtigt, under et fugtig klæde.
Hvis din færdige model nulrer, kan de små nulre forsigtigt fjernes med hånden.
Hvis en model ikke bruges i en længere periode, kan den opbevares i plastpose,
på denne måde er det lettere at undgå garderobedyr.

FILTING

Vask dit design i maskinen på 30-40 grader finvask, evt. kulørtvask hvis garnet er
fast spundet.
Brug ca. en spsk. brun sæbe. Store design filter mere, så vask disse på 30 grader
og finvask. Vaskemaskiner filter forskelligt! Så prøv at filte en strikket prøve inden
du går i gang, mål prøven før og efter vask. Design strikket i enkelt garn filter mere,
end design strikket i dobbelt garn. Har du flere ting i maskinen, filter det mere.
Hvis du har filtet en model og den er stadig er for stor, så forsøg at vaske en gang
mere. Vask gerne din model, sammen med et håndklæde eller et par cowboybukser, hvis du bare skal filte en lille ting. Der kan evt. tilsættes skyllemiddel i sidste skyllevand. Hvis dit design er blevet for lille, strækkes modellen mens den er våd, herefter kan der dampes på mål
og i facon. Der kan evt. dampes under et fugtig klæde. Vask
herefter dit design i maskinen på uldprogram.

Du kan finde opskrifter på Coop kædernes hjemmeside.

