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I det følgende vil jeg vise hvordan du klipper op i strikketøj. Jeg er IKKE ekspert på området og billederne i denne guide stammer fra min første opklipning nogensinde. Så det er muligvis ikke den metode du kender eller har hørt andre bruge, men den virkede for mig :)
Hvorfor opklipning?
For at slippe for vrangmasker! I stedet for at strikke frem og tilbage hvor halvdelen af gangene vil
være en vrangpind, strikkes der nu glatstrikning på rundpind. Dette er især at foretrække hvis du har
mønster og farveskift - eller bare foretrækker ret frem for vrang som jeg gør ;)
Kan man klippe i alt garn?
Det afhænger meget af hvem du spørger. Jeg har kun erfaring med at klippe i uldgarn da det efter
opklipning filtrer sig lidt sammen og derfor hæfter bedre ved syningen. Bomuldsgarn er mere glat, men
ja der findes nu masser af folk derude der med held også har klippet i bomuld.

Step 1

7 ekstra masker
- læg opklipningsmasker op

Hvis du til sidst vil ende med at klippe i dit strikketøj
skal der laves opklipningsmasker helt fra start der
hvor du senere vil klippe op. Jeg vil anbefale dig at
lave 7 ekstra masker. De strikkes fremover 1 vrang,
5 ret og 1 vrang. Vrangmaskerne sørger for at det
opklippede stykke til sidst drejer sig pænt om på
bagsiden af strikketøjet, så du skal hverken sy eller
klippe i vrangmaskerne, det foregår i de 5 retmasker.
Ribkanten øverst og nederst behøves ikke strikkes
rundt men bare frem og tilbage, så opklipningsmaskerne strikkes ikke mellem her. Se de to nederste
billeder der viser top og bund af færdig strikketøj.
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5 ret

vrang

Step 2

- sy på maskine

Når du skal sy så vælg en farve der har en lidt anden farve end selve strikketøjet. Jeg vil ikke anbefale
en direkte kontrastfarve, men en mørkere eller lysere
nuance vil være fint. Det er næsten umuligt at se på
forsiden at du har syet, men på bagsiden kan du
nemmere se det.
Når du syr så husk at sy lidt frem og tilbage både
i starten og slutningen så der syes godt over kanterne. Når du syer ned gennem strikketøjet så husk
ikke at hive for hårdt så strikketøjet strækkes. Jeg syr
her med små lige sting. Jeg valgte at sy to gange i
hver side for at være sikker på at det var nok, om
det er nødvendigt tør jeg ikke sige.
På det nederste billede ude til højre kan man se
bagsiden af strikketøjet hvor man kan se syningerne..

Step 3

- opklipning

Nu skal du til at klippe op. Vælg en god saks og
klip lige så forsigt op gennem hele strikketøjet. Du
skal klippe i midten af de 5 rette masker. Pas på ikke
at klippe gennem syningerne. Tjek løbende at du
ikke er i nærheden af dem.

Her skal du sy
Her skal der senere klippes

På det øverste billede ses opklipningen som den
ser ud fra forsiden, og på billedet under hvordan
den ser ud på bagsiden.

Step 4

- ribkanter

Nu skal du til at samle masker op til ribkanterne. Du
samler masker op i de masker der ligger lige på den
anden side af de ydre vrangmasker du lavede. Ikke
nogen af de 5 rette, men på den anden side (se
billedet). Jeg samler gerne 3 op i træk, springer en
over, samler igen 3 op og springer en over osv. På
den måde får du ikke for mange masker samlet op
så kanten bølger. Maskerne samles op fra forsiden
og du stikker pinden gennem begge maskeled.
På det nederste billede ses bagsiden hvordan
den nu ser ud efter ribkanten er strikket på. Den er
endnu ikke pæn, men det kan der gøres noget ved.

Step 5

- skjul opklipningskanten

Kanten der fremkom efter opklipning kan nu skjules.
Du kan gøre det på flere måder. Du kan strikke et
lille stykke og sy fast med små sting henover eller du
kan sy et pyntebånd på. Jeg har valgt at rulle kanten ind under sig selv og sy den fast der.
Først tager du fat om enden af din opklipningskant
og så folder du den ind under sig selv. Dette gør
du løbende op gennem hele strikketøjet mens at
du med en lille nål syr folden fast så der ikke stikker
nogen små ender ud.
På de nederste billeder ses bagsiden og det er jo
slet ikke til at se den opklippede kant længere.

Den cardigan jeg har brugt til guiden er min
ULDENcardigan og opskriften kan købes på
www.designbymettehvitved.dk

