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Strikk og tov
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Tøfler
Garn: Rauma Vamsegarn/Pt 3, Rauma Finullgarn/Pt 2
Str
10-14 år/Dame-/Herretøffel:
Rauma Vamsegarn / Pt 3
Burgunder V 35 / 7062				

3-5 år 10-14 år Dame		 Herre
150 g 200 g		 200 g

Barnetøffel:
Rauma Finullgarn / Pt 2
Rosa 4571 / eller lys blå 472 / 32

50 g

Tigertøffel:
Rauma Vamsegarn
Orange V 61 				
Ullflor sort + hvit			

50 g

Veil. pinnenr: p nr 6

150 g
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Strikkefasthet: 14 m = 10 cm
Hele tøffelen strikkes r fram og tilbake. Legg opp på p nr 6.................. 50 m 50 m 54 m 58 m
Strikk r fram og tilbake til det er........ 28		
28		
30		
32
riller. Fell........................................... 19 m 19 m 20 m 22 m
i hver side =...................................... 12 m 12 m 14 m 14 m
igjen til såle. Strikk............................ 17		
17		
20		
22
riller. Dette er midt under foten. Ta
opp................................................... 13 m 14 m 15 m 16 m
på hver side, nederst på den
bredeste delen. Ta opp 1 m mellom
hver rille. Strikk disse m sammen
med sålemaskene. Strikk.................. 12		
12		
15		
16
riller. Fell på annenhver omg fra
retten: Strikk 5 m, 2 m r sammen
omg ut. Strikk 1 omg uten felling. Strikk 4 m r, 2 m r sammen omg ut,
og 1 omg uten felling. Strikk 3 m r, 2 m r sammen omg ut, og 1 omg
uten felling. Strikk 2 m r, 2 m r sammen omg ut og 1 omg uten felling.
Strikk 1 m r, 2 m r sammen omg ut og 1 omg uten felling. Strikk 2 og
2 m sammen omg ut. Trekk tråden gjennom de resterende m og trekk
sammen. Sy sammen tøffelen under foten. Sy sammen skaftet helt
opp, eller sy sammen halve lengden og brett øverste delen dobbel.
Tøffelen toves før den evt. dekoreres.
Tigertøffel:
Lammeull - Sort og hvit. Filtenål og filteplate.
Striper: Legg svart ull på tøffelen der du vil ha stripene. Tre eller fire
bak på tøffelen og noen små på sidene av foten. Stikk filtenålen
gjennom ullen til den er tovet fast i tøffelen
Øyne: Start med å legge hvit ull på siden av tøffelen der du vil ha
øyet. Bruk filtenålen til å forme ulla til mandelform. Legg deretter en
tynn stripe sort ull rundt kanten på det hvite området og filt det fast.Til
slutt legger du sort ull oppå det hvite og form det med filtenålen til en
pupill. Husk å filte det godt fast. Gjenta på andre side.
Munn og nese: Start med nesen, og form den som en trekant. Bruk
sort ull, og bruk gjerne litt mye så den stikker ut av tøffelen. Legg
deretter en tynn stripe sort ull ned fra midten av nesen til der du
ønsker munnen skal starte og fest den med filtenålen. Foran på tåen
legger du så sort ull i størrelsen du ønsker på munnen, også denne i
mandelform. Fest med filtenål. Til slutt legger du hvit ull oppå og former tennene med filtenålen.
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Toving av strikkede plagg
Det å tove strikkede plagg i maskin gir individuelle, personlige plagg.
Resultatet kan aldri garanteres 100 prosent. Vaskemaskiner vasker
med forskjellig kraft og vannmengde. Din egen strikkefasthet spiller også en vesentlig rolle. Derfor er det svært viktig at du er nøye
med forarbeidet slik at ditt strikkeplagg skal få tilnærmet de samme
målene som på oppskriften.
Prøvelapp
Før du begynner på plagget må du strikke en prøve. I oppskriften er
det oppgitt strikkefasthet før toving. Strikk en prøvelapp 10 x 10 cm.
Hvis strikkefastheten ikke stemmer, må du lage ny prøvelapp med
tykkere eller tynnere pinner.
Størrelsen på plagget
I maskin toves store plagg lettere enn små plagg. Skal du tove små
plagg kan du legge et håndkle i maskinen samtidig.
Garn
For å oppnå ønsket effekt må en bruke kardegarn, kamgarn bør ikke
brukes. Bleket garn egner seg ikke. Det hender at ulike farger gir
ulikt resultat.
Vaskemiddel
Vi anbefaler at det brukes flytende vaskemiddel uten enzymer.
Grønnsåpe gir best resultat, men i maskin vil plagget toves også om
du ikke bruker vaskemiddel.

Toving i maskin
Tov plagget i maskin på 40 grader lettstelt/kortprogram, med full sentrifugering.
Etterbehandling
Strekk/form plagget etter de oppgitte «etter vask mål», og la det
tørke flatt. Om ønskelig kan det brukes en stiv børste (ikke med metallbust) til å børste ullen opp slik at plagget får et flosset uttrykk.
Når plagget siden skal vaskes behandles det som et vanlig ullplagg.
Mislykket?
Har plagget tovet for lite kan det toves igjen, til du oppnår ønsket
resultat. Problemet er størst om det har tovet for mye. Det kan i noen
tilfeller rettes ved å fukte plagget på nytt og dampe det med strykejern mens du strekker i det.
Lykke til!
Tovede plagg er spennende å lage, og har unik kvalitet. De er lette
og gode i bruk.
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du
skifte p. Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere,
bruk tynnere p.

