Test dit garn
og husk, hvad du har gjort.
Strikkeprøver er altid en god ide.
Det er vigtigt, at DIN strikkefasthed passer med den strikkefasthed, opskriften er designet ud fra.
På den måde får dit færdige arbejde den forventede størrelse og forbruget af garn passer til opskriften.
Strikkeprøver kan være kedelige – men med denne metode skal du faktisk kun strikke én eneste
strikkeprøve pr. garntype du har.
Udgangspunktet er glatstrik, da den altid er angivet på garnets banderole.
Skal du strikke mønster, skal det også testes, da det har en anden strikkefasthed (se opskriften).
Det kan klares på samme måde, som beskrevet herunder.
Se også foto
Ideen er, at du strikker det antal huller, som svarer til pindens
størrelse, ind i selve strikkeprøven:
3 mm = 3 huller
4 mm = 4 huller
Hvad med p 3½ mm?
Strik 3 huller i den ene side og 1 hul i den anden side.
Det samme med andre ½ numre: 1 hul i modsatte side af
strikkeprøven.

Eksempel:
Bommix Bamboo har vejledende strikkefasthed på 22 masker til 10 cm.
Vejledende pind: 3½ mm
Slå 26 masker op på pind 3 mm (22 + 2 ekstra i hver side)
Strik 1 p ret, 1 p vrang.
Næste p: 2 r, 2 m sm, slå om, 2 m sm, slå om, 2 m sm, slå om. Strik ret pinden ud.
Næste p: vrang. Alle omslag strikkes vrang = 26 masker
Der er nu dannet 3 huller = strikket på p 3 mm.
Strik ca. 5 cm glat, sidste p = ret
Næste p: Ret på vrangsiden
Det giver en rille, som markerer at du skifter pind-størrelse.
Skift til p 3½ mm
Strik 1 p ret, 1 p vrang
Næste p: 2 r, 2 m sm, slå om, 2 m sm, slå om, 2 m sm, slå om, strik r til der er 4 m på pinden.
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Strik 2 m sm, slå om. Strik 2 ret.
Næste p: vrang. Alle omslag strikkes vrang = 26 masker
Der er nu 3 huller i starten af rækken + 1 hul i slutningen = strikket på p 3½ mm
Strik ca. 5 cm glat, sidste p = ret
Næste p: Ret på vrangsiden
Det giver en rille, som markerer at du skifter pind-størrelse.
Fortsæt på denne måde et par gange – med ½ nummer større pind hver gang.
Luk af.
Husk at antallet af huller altid skal passe med pindenes størrelse.
På den måde kan du altid vende tilbage til dit favoritgarn og genopfriske hvilken strikkepind,
du skal bruge til dit næste håndarbejde.
Strikkeprøven kan nu vaskes – akkurat som du vil vaske dit færdige arbejde.
På den måde tester du garnets reaktion efter vask.
Nu er der bare tilbage at måle:
Hvilken strikkepind giver 22 masker på 10 cm??
(eller det antal masker, der står i din opskrift)
VUPTI!
Tæl hullerne i prøven og find ud af, hvilken strikkepind
der passer til dit næste strikketøj.

Strikkefasthed er meget personlig.
Derfor giver det nogle gange en mere jævn strik, med en mindre/større strikkefasthed end anbefalet.
Det kan klares ved at gå op/ned i størrelsen på opskriften – men det er en helt anden historie.
Spørg hos din lokale garnhandler, hvis du har brug for hjælp til at omregne dit næste håndarbejde.

God fornøjelse med strikkeriet
Forkortelser:
r = ret
vr = vrang
p = pind
m = masker
sm = sammen
mm = milimeter
cm = centimeter
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