
Str. Onesize

Bredde cm: 37 cm

Længde cm: 43 cm

Mayflower Cotton Merino Fv 41 (Grøn): 3

Mayflower Cotton Merino Fv 016 (hvid): 2

Rundpind 5 mm, 60 cm, 3.5 mm, 40 og 60-80. cm til kant og hank

Kvalitet Mayflower Cotton Merino.  

Strikkefasthed 25 m i mønster på pind 5 = 10 cm.

MM09 | CHECKMATETOTEBAG

En strikket taske er god til kreaprojekter eller shoppeturen. Vævestrik (Linen Stitch) er en særlig strikketeknik, som 
er mindre elastisk end fx glatstrik. Den giver også mulighed for at lave nogle fede striber, som nærmest ligner tern 
lavet af flerfarvestrik, men som er meget lettere at lave. Den har lange stropper, så du kan bruge den som crossbody 
bag. Hvis du gerne vil have stropperne kortere, så binder du bare en knude i toppen af dem. På den måde kan denne 
taske have flere funktioner. 
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2 modeller, 1 opskrift:
I denne opskrift giver vi dig muligheden for at lave to forskellige 
slags net. 

Net 1 – det flade net:
Enten kan du lave den simple udgave, hvor nettet strikkes og 
lukkes af i enden, så nettet ikke får en bred bund. 

Net 2 – net med bund:
Den anden udgave strikkes lidt længere og der syes en bund i. 
Beskrivelse af metoden findes sidst i opskriften. 

Beskrivelser:
Vævestrik (Linen Stitch mønster):
Pind 1: *strik 1 m r, tag m løst af som skulle den strikkes vr med 
garnet foran arbejdet*. Gentag * til * pinden ud.
Pind 2: *tag m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran arbejdet, strik 1 m r*. Gentag * til * pinden ud.
Når du strikker rundt med et ulige antal masker, passer det i 
mønsteret, så du ved pindeskift bare kan fortsætte i mønster.

Striber: 
*6 pinde farve 1
2 pinde farve 2
2 pinde farve 1
2 pinde farve 2*
Gentag fra *til*

I-cord kant: 
Slå 7 m op foran arbejdet på venstre pind. *Strik 5 m r, strik 2 m 
sm dr r, flyt 6 masker tilbage fra højre til venstre pind.* Gentag 
* til *. 

I-cord snor: 
*Strik 7 m r, flyt 7 masker tilbage fra højre til venstre pind.* 
Gentag * til *

Opskrift start
Slå 185 m op i farve 1 på pind 5. Strik nu rundt i mønster. Sæt 
en mm der, hvor omgangen slutter og begynder.
Strik mønster indtil arbejdet ca. måler (net 1) 43 cm (net 2) 46 
cm. Slut af med de sidste 2 pinde i farve 2 i mønsteret.
Nu skal du skifte til pind 3,5 og strikke en omgang i farve 1 på 
følgende måde: *Strik 8 r, 2 m sm r* gentag omgangen ud. 
(Det passer ikke nøjagtigt med antallet af masker, så der vil 
være et andet antal masker mellem den sidste sammenstrik-
ning og den første, end mellem alle de andre.) I alt 167 m.

Hanker:
I farve 1 strik 25 m fra mm i i-cord kant fortsat på pind 3,5. 
Sæt de næste 34 m på en hvilesnor (Dette er inklusiv den dr 
sm m i i-corden). Strik i cord snor til denne måler 70 cm. Slå 
én maske op og sæt den og de 6 m fra icord-snoren over på 
pinden med de resterende m. Strik i-cord kant hen over 50 m. 
Sæt igen de næste 35 m på en hvilesnor som før. Strik icord-
snor til denne måler 70 cm. Slå én maske op og sæt den og de 
6 m fra i-cord snoren over på pinden med de resterende m. 
Strik i-cord kant over de sidste 24 m. Luk i-cord kanten af og sy 
sammen. Nu har du to stykker med m på hvilesnor. 
Disse masker lukker du af og hæfter enderne.

Bund net 1 – det flade net:
Vend posen på vrangen og sy bunden sammen på vrang-
siden. Hæft enderne.
Bund net 2 – net med bund:
Se fotoguide her under.

Du kan sy bunden på nettet i 
hånden med garn og nål eller på 
en symaskine.

Vend nettet med vrangen ud, og 
sy bunden sammen.

4 cm

4 
cm

Mål 4 cm ud fra hjørnet i begge 
sider, så der dannes et kvadrat 
på 4x4 cm. I det ene hjørne 
sætter du en maskemarkør, nål 
eller lign. som vist på billedet. 
Gentag på den anden side af 
tasken, så du i alt har 4 markører. 

Du har nu en markør i begge 
hjørner af tasken på både den 
ene og den anden side . I alt 4 
markører. Træk i de to markører 
i det ene hjørne, så der dannes 
en trekant. Sy mellem de to 
markører. Gentag i det andet 
hjørne.

Vend tasken om til retsiden igen. 
Nu skulle det gerne se sådan her 
ud i begge sider og din taske har 
nu fået en bund.

COTTON MERINO FV. 36 (SART GUL) + COTTON MERINO FV. 030 (BREGNEBRUN)


