GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER

R IB K ANT

Som ved forkanter og runde halsudskæringer er det vigtigt, at finishen ser professionel ud, når der skal strikkes
kanter i en V-udskæring. Også her gælder det om at samle det samme antal masker op langs begge sider af udskæringen, og at de er samlet ens op. Metoden, til at få en pænt kant i V-udskæringen, er ens uanset om kanten er
strikket i rib eller er glatstrikket.

Strik ribkant i V-hals:

TRIN 1 Saml masker op langs halsen som
beskrevet i opskriften. Hvis det er et stykke som
skal strikkes lige op uden indtagninger, springes
hver 5. pind ofte over, for at kanten ikke skal
blive for stor - så den flaner.

TRIN 2 Strik ribkant 1 ret, 1 vrang – fordel dem
således at masken i spidsen bliver en retmaske.
De 2 sidste masker før spidsen strikkes således:
Løft næste maske løst af (som skulle den
strikkes ret), strik den næste maske og træk den
løse maske over den strikkede maske...

TRIN 3 … strik masken i spidsen ret, og strik de
2 næste masker ret sammen.

TRIN 4 Her ses de 3 midterste masker i
V-halsen.

TRIN 5 Fortsæt på denne måde med at strikke
de 2 masker på hver side af spidsen sammen
som beskrevet ved trin 2 og 3.

TRIN 6 Her ses den færdige halskant, hvor
maskerne ligger symmetrisk på hver side af
midtermasken.

Vaskeråd til strik
Dit hjemmestrik skal behandles godt, så det kan bevares og holde
faconen. Derfor giver vi dig her nogle gode råd, så du kan få glæde af dit
strik i mange år.
•

Uld skal vaskes så sjældent som muligt, medmindre det er meget 		
beskidt. En luftning på tørresnoren, gerne i frostvejr, er faktisk lige så
effektivt, som en vask. Har man rene uldvarer med stort indhold af 		
lanolin, er de decideret selvrensende.

• Undlad at vaske strik sammen med andet tøj, da det strikkede nemt
får en "nulret" overflade af det.
• Følg vaskeanvisningene på banderolen.
• Brug vaskemidler som er beregnet til uld/silke - det skåner dit strik.
• Mange kvaliteter som indeholder uld, kan vaskes på uldprogram.
Uld krymper og valker let, hvis man ikke er opmærksom.
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• Skal blusen vaskes i hånden, må vandet ikke være over 30 grader. 		
Brug skånsomme bevægelser.
				
• Er blusen flerfarvet, kan du med fordel skylle den op i en tynd 		
opløsning af eddike og vand – det binder farverne.
• Centrifuger blusen skånsomt, også selvom du har vasket den i hånden.
Blusen kan blive større og miste faconen, hvis du ikke gør det.
• Læg blusen fladt til tørre på et håndklæde. Undlad at rulle den ind i 		
håndklædet, da den kan smitte af og derved blive ødelagt. Du kan 		
også spænde arbejdet op med nåle, og strække det ud til de rigtige 		
mål. Det er især godt at gøre med kniplingsmønstre eller jacquardstrik.
• Hæng ikke en våd strikket bluse på en bøjle eller tørresnor, da den kan
miste faconen.

