
begynder
scrunchie

Emma Katrines

Opskrift på et godt begynderprojekt udviklet af Emma Katrine i
samarbejde med Rito.dk, hvor du kan købe et strikke-startkit til

opskriften særligt henvendt til nybegyndere.



Begynder-scrunchien strikkes rundt i glatstrik til du har et rør på ca. 12 cm. Herefter
hæfter du ender, vender vrangen ud på den og sætter en elastik i midten, hvorefter du
syer kanterne sammen rundt om elastikken. Scrunchien kan laves af én garnnøgle i
samme farve, eller du kan skifte farve undervejs for at skabe et fint farvespil. Du kan
også tilføje popcorn, hvis du har lyst til en ekstra udfordring. Se tips hertil på de sidste
sider i opskriften.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfører et trin, så googler du blot det, du skal, fx "slå
masker op". Der findes et hav af gode YouTube-videoer til at guide dig - jeg kan
personligt anbefale videoerne af Kimmie Munkholm.

Det skal du bruge:
Rundpind 4 mm 60 cm
1 nøgle Hjertegarn Extrafine Merino 120
1 maskemarkør
1 stor synål/strikkenål
1 hårelastik eller bred elastiksnor

Sådan gør du:



Trin 1:
Start med at slå 120 masker løst op på din rundpind. Hvis du ikke
synes, at du har nok masker til, at dit arbejde kan nå rundt på
pinden, så slå nogle ekstra op. Det er en god idé at have en
endesnor på mindst 20 cm, så du har nok garn til at hæfte den
fast til sidst. 
Sæt en maskemarkør for at markere omgangens begyndelse.
Når du har slået dine masker op og sat din maskemarkør, samler
du dit arbejde og begynder at strikke ret rundt på din rundpind.
Det kaldes for glatstrik. 

Trin 2:
Strik nu rundt i glatstrik (ret) til du har et rør på ca. 12 cm. i
højden. Du måler dit arbejde ved at lægge det flat på et bord og
bruge en lineal. 
Når dit arbejde er ca. 12 cm. i højden, begynder du efter
maskemarkøren straks at lukke dit arbejde af. Jeg anbefaler den
såkaldte elastiske aflukning, der er nem at gå til og sikrer en
aflukning, der ikke er for stram. 



Nu har du et rundt rør på ca. 12 cm., og nu skal du hæfte ender, hvilket
betyder, at du "syer" de løse garnender fast i dit arbejde med en stor synål
over mindst 6-8 cm. Herefter klipper du de løse ender af, men ikke alt for
kort. De bliver alligevel skjult, når du syer din scrunchie sammen.
Jeg vil anbefale at du nu vasker dit rør i hånden med lidt uldvask eller
shampoo i lunkent vand, og at du herefter centrifugerer røret i
vaskemaskinen på maks. 600 omdrejninger. Du kan også forsigtigt klemme
vandet ud. Røret skal herefter tørre fladt på et håndklæde.

Trin 3:

Trin 4:
Nu skal du vende vrangen ud på dit rør
som på billedet til venstre, og sætte en
elastik i midten. 
Herefter bukker du kanterne sammen
om elastikken, så du får en scrunchie, og
så syer du enderne sammen med en
garnrest ved at stikke din nål gennem de
øverste masker på begge sider og sy
rundt. Skjul din sytråd ved at strikke
nålen med tråd ned i scrunchien, trække
den ud igen, hive lidt til og klippe af. 



... farveskift
Du kan nemt opnå et flot farvespil i din scrunchie ved at vælge et
multifarvet garn, eller ved blot at skifte garnfarve undervejs. Du
kan fx lave striber eller flette to farver sammen ved at strikke med
to tråde samtidig. 

Husk at din scrunchie til sidst bliver bukket rundt om en elastik og
derefter samlet igen ved enderne, hvorfor du skal gentage dit
mønster før og efter elastikken, hvis du gerne vil have et ensartet
look på både over- og undersiden af scrunchien. 

tips 



... popcorn
De fine popcorn laves ved at strikke flere masker i den
samme maske og herefter hive de ekstra masker ud over
pinden. Kimmie Munkholm har en rigtig god video til
metoden. Jeg strikker 7 masker i samme maske, men du
kan sagtens strikke lidt flere eller færre. Desto flere du
strikker, desto større bliver dit popcorn, og jo færre du
strikker, det mindre bliver det. 

Start med at lave dit første
popcorn straks efter din første
omgang, efter at du har samlet dit
arbejde på rundpinden. Strik
herefter et nyt popcorn på hver
10. maske på omgangen. Herefter
strikker du ca. 2 cm. videre i ren
glatstrik, hvorefter du begynder at
lave en ny omgang popcorn, men
denne gang så de sidder forskudt
af popcornene i rækken oven
over.

Gentag dette til dit rør er ca. 12 cm.
langt.

Sådan gør du



Jeg håber, at du er kommet godt igang med at strikke, efter at du
har lavet din første scrunchie! Du kan finde mere inspiration til
begynderstrik på min Instagram-profil (@emmakatrine.c), ligesom
du kan finde et uddybende blogindlæg henvendt til
strikkenybegyndere på min blog www.emmakatrine.dk .

Del endelig dine fine scrunchies med mig på Instagram med
hashtagget #begynderscrunchie 

... mereinspiration 

Denne opskrift er udviklet af Emma Katrine Croudy
(@emmakatrine.c) og beskyttet af ophavsretten. Den må

udelukkende anvendes til privat brug.


