FORLENGING AV BRUKSTID PÅ STRIKKEPLAGG…..
SLITTE ERMELINNINGER OG LINNINGER PÅ BOL:
Klipp av ermelinningen nær opp til omgangen du skal
starte å strikke fra. Ta bort alle avkuttede tråder slik at
du har en «ren» strikkeomgang å plukke opp masker i.
Plukk opp maskene på strikkepinner i passende størrelse.
Hugs at maskene vil forskyve seg ei ½ maske til siden.
Vær oppmerksom på at det ofte har blitt øket masketall
ved linningen, slik at du må kanskje felle noen masker
i første strikkeomgangen. Strikk linningen til ønsket lengde.
Fell løst av.
Denne måten egner seg svært godt til rett/vrang linninger.
Bruk samme framgangsmåte på linningen i bolen.

Opp-plukking av masker, nedover i strikkeplagget

STOPPING.
Du kan gjerne sy bøter på klesplagg, enten usynlige eller du kan dekorere de slik at de blir synlige
(se stingtyper, annet ark).

Det er alltid lurt å stoppe et plagg når det er tynnslitt og før det blir et stort
hull. Bruk gjerne en stoppesopp. Sy først rundt hullet med tråklesting
for å markere hvor man skal stoppe og for å «holde inn» hullet. Sy den ene
vegen fram og tilbake over hullet som en renning. Deretter stopper du
den andre vegen ved å sy skiftevis over og under tråden den andre vegen.
Pass på at det blir passende tett slik at det danner seg et nytt, tett «stoff»
over hullet. Dersom du ikke har hull, men at erme er tynnslitte, er det
samme framgangsmåte, men da har du mer «stoff» å feste stoppinga i
og stoppinga blir sterkere.

BYTTING / FLYTTING AV ERMER FRA DEN ENE SIDEN TIL DEN ANDRE:
Dersom du har «rett isatte ermer», kan du gjerne flytte/bytte ermene fra den ende siden til den
andre. På den måten vil der du har stoppet ved albuen, komme på innsiden av arma, og det vil ikke
bli synlig. Spett av ermene og sy de i ermehullene på samme måten som de ble montert første gang.

AVKUTTA TRÅD I STRIKKETØYET/ BITTELITE HULL.
Sy med maskesting over det bitte lille hullet som har oppstått.
Bruk samme tråd og farge som i strikketøyet. Start på
omgangen 3-4 masker før hullet og avslutt 3-4 masker etter hullet.
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SLITTE ERMER OG HULL PÅ ERMENE VED ALBUE.

STRIKKING AV EN LAPP/EI BOT:
Har du fått hull midt på et strikkeplagg, kan du strikke inn ei bot over hullet. Kast over sårkantene i
hullet. Bruk en elastisk symaskinsøm. Legg strikketråden på innsiden av strikketøyet og plukk opp i en
omgang nedenfor hullet. Strikk glattstrikk, en liten lapp fram og tilbake, litt større enn hullet.
Strikk første maske på omgangene. Når lappen har fått ønsket lengde, mask øvre kant av lappen
sammen med strikketøyet. Sy lappen fast i sidene, i en maskerad på strikketøyet.

MASKESTOPPING.
Har du et stort hull i strikkeplagget, kan du tette hullet ved maskestopping.
Kast over sårkantene med symaskin på begge sider av hullet. Lag deretter et gitter over
hullet og bruk helst tynnere tråd enn garnet du vil maskestoppe med. Sy gitteret i maskene
oppe og nede. Sy maskesting i gitteret og la det gå litt ut over hullet slik at det vil feste seg
godt til strikketøyet.

SAMMENSETTING AV FLERE STRIKKEPLAGG:
Dersom man ønsker å bruke deler av to strikkeplagg og sette de sammen
til ett nytt, er det en fordel at plaggene innehar ca samme strikkefasthet.
Et strikketøy går i en spiral. Blir denne spiralen brutt, vil stoffet rakne.
Derfor trenger man å sy elastiske sømmer over kantene der tråden er brutt.
Ved å plukke opp masker og strikke nytt, kan man også forlenge bolen og
ermene til for eksempel barn som vokser.

REN NY ULL (WOOLMARK):
Ren ny ull er et internasjonalt tekstilsymbol for ull
som er førstegangs spunnet og ikke er blandet med
andre fibrer = 100 % ull. For på få dette merket blir
det stilt visse kvalitetskrav og og produktene blir
kontrollert av det internasjonale Ullsekretariatet.

100% ren ny ull

50–99% ull

under 50% ull

SHODDY:
Ull har den egenskapen at f.eks strikkeplagg kan rekkes opp, og ulla bli kardet opp igjen og
spinnes på nytt. Tidligere var det vanlig å sende gamle ullplagg og ullstoff til shoddyfabrikker.
Der gjennomgikk ullplagg en gjenbruksprosess, og av materialet ble det blant annet laget
shoddyplater, ullplater, shoddytepper etc, som ble brukt som dyner og ulltepper ol.
Mangler man en farge til toving, kan gjerne litt garn kardes opp igjen og brukes som kardeflak i
tovinga.

VASK OG STELL AV STRIKKEPLAGG:
Ull er selvrensende og trenger ikke mye vask. Heng gjerne ullplagg ut til en god lufting.
Ull tåler høy temperatur, men ikke høy temperatur og omrøring samtidig. Da vil krympeprosessen
starte. Har du en sjelden gang behov for å koke et ullplagg, la det ligge stille i en kjele.
Nye vaskemaskiner med ullprogram vasker (vogger) ullplaggene forsiktig, og da går det stort sett
greit å vaske ullplagg i maskin. Bruk vaskemiddel som er beregnet for ullplagg, f.eks Milo.
Vaskemiddel som inneholder enzymer og blekemiddel vil ødelegge ullfiberen.
Ullplagg kan gjerne sentrifugeres. Er du usikker, kan du håndvaske ullplagg, skylle godt og
sentrifugere etterpå. Ikke heng opp søkk våte ullplagg, da kan de lett minste noe av fasongen.
De fleste ullkvalitetene holder fasongen godt om du sentrifugerer og henger opp plaggene til tørk.
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