GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER

S A M M E N SY

N IN G

Maskesting er ofte yderst praktiske, når ærme- og sidesømmene skal sys sammen. Her arbejdes fra retten af arbejdet,
så sømmen ikke bliver for tyk. Det er især en fordel ved påsætning af ærmer, da det ved maskesting er nemmere at få
en pænere sammensyning ved de aflukkede masker. Overgangen fra skulder til ærme bliver derved ikke særlig synlig.
Sømmen er god, fast og sørger for, at dit arbejde holder faconen.

Sammensyning af ærme- og sidesømme med maskesting:

TRIN 1 Til maskestingene begyndes med at at sy om 1/2 maske på
øverste del, og 1/2 maske på nederste del. Sy så tilbage om 1 hel maske
på øverste del...

TRIN 2 ...ned midt i masken og op midt i næste m = på nederste del. Der
stikkes hele tiden ned samme sted som hvor tråden fra forrige sting er.

TRIN 3 Således fortsættes med skiftevis at sy om 1 hel maske på
øverste del, og ned i 1 maske, op i næste maske på nederste del.

TRIN 4 Træk tråden til med jævne mellemrum og fortsæt.

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.

• 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.

