Tequila Sunrise taske
Design Ruth Sørensen

Tasken er strikket af pladegarn i røde /
gyldne og gule nuancer, men andre farver
kan naturligvis bruges.
Efterfølgende er den valket i vaskemaskine
Garnforbrug: 140 g
Tasken er strikket med 2 tråde – kant og
håndtag med 3 tråde
Strikkefasthed: Glatstrikning på pinde nr. 7 13 masker og 18 pinde = 10x10 cm

Det er lettest at have to bundter garn fordi tasken skal
strikkes med dobbelt tråd.
Start med at vinde den farve af garnet, du vil bruge til
kanter og prikker, op i et nøgle for sig. Vind op fra begge
nøgler så tråden bliver dobbelt.
Slå 96 masker op på en rundpind nr. 7 og strik 4 omgange
rib, 1 ret, 1 vrang, med 3 tråde. (2 fra nøglet til kanter – 1
tråd fra et af de andre nøgler). På 5. omgang strikkes 12
masker rib – luk for de følgende 23, strik 25 masker rib, luk
for 23 og strik de sidste 13.
Skift til at tage den 3. tråd fra det andet nøgle – for at bruge
ca. lige meget fra de to ”bundfarvenøgler”.
Fortsæt med rib samtidig med der slås 23 nye masker op
over de masker der blev lukket af på forrige omgang.
Strik yderlige 4 omgange rib.
Skift til bundfarve og strik 3 omgange ret.
Strik prikker: strik 5 ret, *sæt 3 masker på en hjælpepind og
hold den foran arbejdet, sno kantfarven 6 gange rundt om
de 3 masker, strik de 3 masker fra hjælpepinden og strik
yderlige 5 masker*. Gentag fra * til *. Strik 3 omgange ret
og gentag en omgang med prikker – men start med 2 ret,
så prikkerne bliver forskudt
Fortsæt med mønsterstrik ca. 27 cm. Slut med 3 omgange
ret.
Strik 10 omgange ret med kantfarven.
Skift til bundfarven og strik ret samtidig med der strikkes 3
ret sammen i begge sider af tasken på hver anden
omgang.
Strik i alt 16 omgange, således der er taget ind 8 gange i
hver side.
Sæt de sidst masker på 2 pinde – vend vrangen ud på
arbejdet og luk af ved at strikke en maske fra hver pind.

Montering

2

1

3

For at danne en fast kant langs bunden vikles et bundt tråde (ca. 20) på vrangsiden af de 10 omgange,
strikket med kantfarven. (1) Stram kanten til om garnet ved at sy maskesting hen over trådene. (2) Kanten
set fra retsiden (3)
Hæft trådender og kom tasken i vaskemaskinen sammen med et par håndklæder eller cowboybukser.
Pladegarn filter let så det er godt at være forsigtig.
Ved 40 grader skånevask med almindeligt vaskepulver og 2 store håndklæder i maskinen ”kryber” tasken
godt 25 %.
Efter vask spændes den ud – her gælder det om at bruge fantasien. Jeg brugte en bog i passende størrelse
(i en plastpose, så den ikke blev våd) og kunne så på begge sider af den presse nogle høje slanke flasker
ned.
Lav evt. en bund af kraftigt karton eller andet stift materiale – og / eller sy et fór til taske, gerne med en
lomme eller 2

Strik 3 masker
sammen i begge
sider på hver
anden omgang,
8 gange

Strik 10 omgange
ret med kantfarven
Strik 27 cm
mønsterstrik

Start med
96 masker

På 5. omgang strikkes 2
store knaphuller som hanke

Lidt mere om montering
Lav et papirmønster efter bundens færdige form.
(størrelsen vil være afhængig af, hvor meget tasken er
filtet)
Klip et stykke kraftigt karton/pap efter mønsteret og læg det
i bunden af tasken. Det kan evt. fæstnes et par steder ved
at sy igennem både karton og taskebund.
Klip en oval i for-stoffet (husk sømrum) og et rektangel som
måler taskens omkreds x højde (+ sømrum)

Sy lommer på foret, inden det syes sammen
– mål størrelse efter mobiltelefon, pung eller
hvad der nu skal være i lommerne.
Sy foret sammen i siden og sy bunden til

Læg foret inden i tasken – bøj kanten ind og stik foret til
rundt i den øverste kant

Sådan!

