Bånd og snore, strikkede og hæklede

Strikket hestetømme
S-opslå 2, 4 eller 6 m (på foto er det 6 m)
* Strik 1 p ret.
Skub m til pindens anden ende uden at arbejdet
vendes *.
Gentag fra * til * til snoren har den rette længde.
Luk af, mens der strikkes 2 sm.
Hvis din hestetømme derimod skal samles til en
ring, skal du ikke lukke af, men sy enderne
sammen sammen med maskesting.

Dobbeltstrikket bånd
Slå 8 m op.
1. p: * 1VLA mgop, 1 r *, gentag fra * til * p ud.
Fortsæt til ønsket længde.
Luk af, mens der strikkes 2 r sm.
Båndet kan strikkes med 4, 6, 8 og endnu flere
lige maskeantal.

Snoet snor
Du må eksperimentere til du finder det antal tråde,
der skal bruges for at få lige den tykkelse snor, du
skal bruge.
Brug et antal tråde af det garn, du vil lave snor
med.
Bind en knude i den ene ende.
Stik den anden ende ind igennem en garntrisse og
stik en blyant igennem lige under knuden.
Fæst den anden ende til en krog.
Hold garnet strakt, hold på trissen med venstre
hånd og sno blyanten rundt med højre hånd til
snoren er snoet tilpas.
Læg den dobbelt og snoren er færdig.
Slut evt. med at vikle en garnende om snoren, klip
og damp.

Luftmaskesnor

Hækl en snor af luftmasker.

Dobbelt luftmaskesnor

Hækl en snor af luftmasker.
Vend og hækl 1 kædemaske i hver luftmaske.
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Snore hæklet rundt
Hækl 3, 4 eller 5 luftmasker og saml dem til en
ring med en kædem i første m.
Hækl kædem eller fastm i ring indefra.
Den snor, der kommer ser ud som om den er
strikket i glat vrang. Strikket kugle
S-opslå 10 m på p 3 mm med en garnende på ca.
0,5 m.
Strik 7 p glat (skiftevis 1 p vr og 1 p r).
Luk ikke af, men mål ca 1,5 m ud af garnet og
klip.
Sæt en nål i den korte garnende og stik nålen
gennem de 10 opslagslænker, træk til og sy
sammen med madrassting til en pose med
vrangsiden udad, men ikke helt op til pinden.
Vind et lille garnnøgle af den lange garnende og
slut helt tæt inde ved maskerne. Put garnnøglet
ind i posen.
Sy sidens sidste stykke, træk nålen gennem
maskerne på p. Træk nu maskerne helt sammen.
Sy kuglen med lidt “hals” til spidsen på en firkant
med nogle sting og vikl garnet et par gange
omkring halsen og hæft op og ned igennem
kuglen. Klip.

Hæklede proptrækkerfrynse
hæklenål, garn

Proptrækkerfrynser kan hækles på et arbejde
eller hækles for sig og sys på bagefter. Hækl
dem f.eks. i en fastm-kant.
Hækl fastm hen til hvor første frynse skal
være. Selve frynsen
Hækl f.eks. 25 luftm, vend,
hækl tilbage 3 stangm i hver luftm og stop 5 m
før frynsen er færdig.
Slut med 1 halvstangm, 1 fastm og 3 kædem.
Hækl fastm til det næste sted, hvor næste
frynse skal være osv.
Frynsernes kan hækles smallere ved at der
hækles 3 fastm i hver luftm. Slut med nogle
kædem.
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Kvaster og frynser
Strikkede frynser 1

Brug dobbelt garn. Slå 6 m op.
1. p: (O, 2 vr sm), strik () p ud.
Gentag 1. p til længden passer.
Slut med at strikke 2 vr sm 2 gange, træk den ene
maske over den anden og træk garnet igennem.
Træk de sidste 2 m ud hele vejen ned, så der
kommer frynser.

Strikkede frynser 2

Slå 4 m op.
1. p: Vrang.
2. p: O5 (slå 5 gange om højre p), 2/vo, O2, 2/vo.
3. p: O, 2/vo og slip det andet omslag, O2, 2/vo,
slut med at slippe alle omslag.
4. p: O5, 2/vo og slip det andet omslag, O2, 2/vo.
Gentag 3. og 4. p til længden passer.

Knyttede frynser

Vikl garn omkring et stykke pap/karton af
passende bredde. Klip igennem det.
Billedet viser et eksempel:
Tag 5 tråde.
Læg dem dobbelt, så der er en ende med en
frynse og en med en løkke.
Brug en hæklenål.
Træk løkken igennem det strikkede arbejde ind på
vrangsiden, der hvor frynsen skal sidde.
Træk frynsen gennem løkken.
Når alle frynser er lavet, dampes de.

Kvaster

Sine skriver om duske, men mon ikke hun mener
kvaster, som disse.
1. Vikl garn omkring et stykke pap/karton af
passende bredde.
2. Bind en dobbelt knude med dobbelt garn
omkring beviklingen/frynsen.
3. Træk halvdelen af garnet igennem en nål og før
garnet nedad
og vikl omkring beviklingen/frynsen. Bind det fast
og stik nålen oppefra og ned igennem
beviklingen. Klip frynsen til og damp evt.
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Strikket kugle

S-opslå 10 m på p 3 mm med en garnende på ca.
0,5 m. Strik 7 p glat (skiftevis 1 p vr og 1 p r). Luk
ikke af, men mål ca 1,5 m ud af garnet og klip.
Sæt en nål i den korte garnende og stik nålen
gennem de 10 opslagslænker, træk til og sy
sammen med madrassting til en pose med
vrangsiden udad, men ikke helt op til pinden.
Vind et lille garnnøgle af den lange garnende og
slut helt tæt inde ved maskerne. Put garnnøglet
ind i posen.
Sy sidens sidste stykke, træk nålen gennem
maskerne på p. Træk nu maskerne helt sammen.
Sy kuglen med lidt “hals” til spidsen på en firkant
med nogle sting og vikl garnet et par gange
omkring halsen og hæft op og ned igennem
kuglen. Klip.
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