Strikke-hæftning
Hæft altid med strikkehæftning, når det kan
lade sig gøre. Bare få så mange ender som
muligt til at forsvinde undervejs.
Tip! Lad altid en 15-20 cm lang ende sidde,
så den er lettere at strikkehæfte.
Sådan gør du:
1. Sæt begge tråde på venstre pegefinger,
som til norsk flerfarvestik. Den garnende,
der skal hæftes holdes nærmest hånden
over pegefingeren og arbejdgarnet holdes
nærmest neglen over både pege og
langfinger.
2. Stik pinden ind i masken, under
garnenden, fang arbejdsgarnet og strik 1
ret.
3. Stik pinden ind i masken, over garnenden,
fang arbejdsgarnet og strik 1 ret.
Strik således med pinden skiftevis under og
over garnenden, så den væves på arbejdets
vrangside.
Hæft altid den nederste ende først.
Derefter kan du hæfte den ende,
der NU hænger nederst osv.
Klip ikke enderne af med det samme,
strik først et par pinde efter hæftningen og
klip ca. 1 cm ude. Klipper du for tæt ved arbejdet,
smutter enderne let ud på RS i vask.

Hæftning på skrå
egner sig fortrinligt til retstrikning og
vrangsiden af glatstrikning, når det ikke er
muligt at strikkehæfte.
Denne hæftning er næsten usynlig på både
ret- og vrangside.
En ret-rille består af små bølger.
Strik nålen med garnenden ind igennem først
den nedadgående bølge og derefter videre
igennem den opadgående bølge osv. og altid
på skrå.

Hæftning i masker
I nogle tilfælde, hvor man ikke kan strikkehæfte
eller hæfte på skrå, kan man hæfte på
vrangsiden, så hæftningen ligner strikningen

Madras sting
Man kalder denne sammensyning for
madrassting, for det er på denne måde man
syr madrasser sammen på. Men de hedder
også på engelsk Ladder stitches, dvs.
stigesting.
Forarbejde
Slå 12 m op og strik 2 stykker på 7-8 cm i
retstrikning med en dominokantmaske i hver
side (sidste m strikkes vr, første m tages r løs
af). Luk af.
Sæt garn i nålen, gerne i en kontrastfarve.
Vend de strikkede stykker med RS opad og
begynd samensyningen:
Her behøves ingen forklaring i ord, billedet
viser det tydeligt.

Hæklet siksak søm
Når et arbejde har fine kantmasker, der ligner
en glat maske, kan man hækle 2 strikkede
stykker sammen dekorativt, som det ses her.
Hækling
Hold de 2 strikkede stykker samlet med
opslagningen nedad og med retsiden mod
dig. Hækl med den anden farve en kædem
nederst i det højre stykke mod midten.
Hækl 1 kædem i den nederste kantm på
venstre stykke,
hækl 1 kædem i nederste kantm i højre
stykke,
* hækl 1 kædem i næste kantm i venstre
stykke,
hækl 1 kædem i næste kantm i højre stykke *,
Slut når stykkerne er hæklet helt sammen.

