Bellis Taske
No. 2003-192-6348

Materialer

Strikkefasthed

2 nøgler a 50 g Highland Wool fv. 34

18 masker på 10 cm
32 pinde på 10 cm

Rundpind 5 mm, 80 cm
Rundpind 3 mm, 120 cm
Taske skulderrem 18 mm, bronze
Taskelås 30x19 mm, bronze
Skruetrækker 2,0
Filt, Go Handmade fv. Light Grey

Mål
Bredde ca 22 cm
Højde ca 14 cm

Opskriftsinformationer
Der strikkes frem og tilbage på rundpind 5
med dobbelt garn.
Taskens sider strikkes op til sidst.
Strik icord på når tasken er samlet. Icorden
strikkes med enkelt garn på pind 3.
Der monteres foer i tasken til sidst

Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/bellis-taske
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Side 1

Taske
For- og bagside
Slå 34 masker op på rundpind 5 mm med dobbelt garn, strik frem og tilbage i perlestrik *1
ret,1 vrang*.
På næste pind forskydes maskerne, så der strikkes ret over vrang og vrang over ret.
Fortsæt i perlestrik til arbejdet måler 13 cm. Sæt en markør i hver side.
Strik yderligere 5 cm og sæt igen en markør i hver side.
Mellem disse 2 mærker strikkes der masker op til tasken sider senere.
Strik yderligere 13 cm lige op og sæt et mærke i hver side.
Strik lige op til arbejdet måler 34 cm fra opslagskanten.
Flap
Strik 2 masker sammen i begyndelsen af hver pind, så de passer ind i perlestrikken.
Tag ind på hver pind til der er 18 masker på pinden.
Luk af i perlestrik. Hæft alle ender.
Sider
Strik 8 masker op mellem de 2 markører. Strik frem og tilbage i perlestrik. Strik til siden er
lige så høj som tasken, ca 13 cm.
Gentag i modsatte side.
Foer
Læg strikken fladt og tegn tasken af på foret. Der skal ikke lægges sømrum til.
Foret monteres senere.
Icord
Der strikkes 1 lang icord rundt om hele arbejdet. Strik med rundpind 3mm med enkelt garn.
Strik masker op langs taskens kanter og samtidig samles taskens sider, før der strikkes
icord.
Fold arbejdet, så det ligner en taske. Sæt siderne fast, med markører så de holder på
arbejdet.
Læg tasken med bagsiden opad, begynd ved markøren i nederste højre hjørne.
Strik masker op ved at strikke gennem yderste maske på bagsiden af tasken, samt yderste
maske i taskens side.
Fortsæt med at strikke masker op langs flappen til markøren ved modsatte side. Nu strikkes
siden sammen med tasken oppefra, strik masker op langs sidens bund, op ad næste side,
hen langs opslagskanten, ned langs taksen sidste side og hen langs siden bund, så
icord-enderne mødes.
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Side 2

Begynd icorden
Strik 3 masker op med strikkeopslag.
Strik *2 ret, 2 drejet ret sammen. Skub 3 masker tilbage på venstre pind* - gentag hele vejen
rundt om tasken.
Sy icordens ender sammen med maskesting.
Montering af for
Monter låsen på taskens forside.
Klip foret ud og sy det sammen langs siderne, med sytråd.
Det er vigtigt, at sømmene vender ud mod tasken, så de ikke ses, når man kigger ned i
tasken. Sy foret fast til taskens kanter, i hånden.
Finish
Monter låsen den anden del af låsen på taskens flap. Sy D-ringene fast på bagsiden, først
med sytråd gennem strik og for, så de sidder godt fast, derefter sys der med garn, men kun
gennem strikken, for at skjule sytråden.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse.
#hobbiidesign #bellistaske
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Side 3

