GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER

LYN L Å S
ISYN IN G AF

Isyning af lynlåse er ikke det nemmeste. Hvis du følger de råd, vi giver dig her, får du et flot resultat, som sætter prikken
over i´et på dit strik. Hvis lynlåsen skal sys i langs en forkant må den aldrig være længere end kanten den sys på.
Afkort lynlåsen i stedet for, eller vælg en der er kortere end det strikkede.

Sådan syr du lynlås i:

TRIN 1 Fold "sømmen" om på vrangen, og pres den forsigtigt. Det er ikke
altid, at der er en "søm" som kan foldes om på vrangsiden.

TRIN 2 Læg lynlåsen under slidsen, således at kanten af det strikkede
ligger helt ind til tænderne på lynlåsen. Sæt lynlåsen fast med knappenåle.

TRIN 3 Sørg for at det strikkede ligger glat på lynlåsen. Det er meget
vigtigt at arbejdet hverken strækkes eller trækkes sammen, da lynlåsen let
vil bule.

TRIN 4 Sy lynlåsen på i hånden med forsting, eller sy den fast med
symaskinen. Hvis lynlåsbåndet eller bagsiden bliver synlig, er det bedst
at sy lynlåsen på med symaskinen. Brug eventuelt et bånd til at skjule
sømmen.

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.

