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Dansk brugervejledning til strikkemølle

Side 1.
Strikkemølle Maxi:
A: Strikkemølle Maxi
B: Håndsving
C: Modus-kontakt
D: Tråd-fører
E: Trådspænder
F: Håndtag
G: Kunststofnål
H: “Fødder”

Side 2.
Vejledning:
Modus-kontakt 
(-) - fladstrik
(0)- rundstrik
Tværmål ved rundstrik: 33 cm.
Bredde ved fladstrikning: op til 43 cm.

Egnede garner:
Med strikkemøllen Maxi kan man næsten
bruge alle garner, der også egner sig til hånd-
strikning.
Vær opmærksom på, at trådspændingen skal
være forskellig alt efter de enkelte garntyper.
Glatte og tynde garner skal føres gennem hele
trådspænderen.
Tykkere garn lader sig bedst forarbejde, når
det ikke føres igennem hele trådspænderen.

Før begyndelse:
Vikl garnet op i en garnnøgle, så går det nem-
mere, når man strikker.

Lav evt. en strikkeprøve, for at finde ud af,
hvilken trådspænding, der fungerer bedst i
hvert tilfælde.

Side 3.
Rundstrikning:
1: Stil “maskinen” på et fast underlag.
2: Sæt modus-kontakten på (0) – neder-

ste position.
3: Drej håndsvinget med uret indtil den

farvede krog er lige til højre for tråd-
føreren.

4: Lad ca. 40 cm af garnenden hænge
ind i midten af møllen.

5: Læg garnet fra højre mod venstre
under den farvede krog (B), og deref-
ter bagved den næste krog. Drej
håndsvinget langsomt med uret indtil
den 3. krog åbner sig. Træk garnet til
fra begge ender, og læg garnet under
den 3. og dernæst bagved den 4.
krog. Træk garnet til igen, og drej
håndsvinget videre med uret, indtil
den 5. krog åbner sig. Arbejd videre
på denne måde, indtil du igen er
fremme ved den farvede krog (C).

6: Læg garnet under den farvede krog
og under de næste 5 kroge. Pas på, at
ingen kroge springes over.

Side 4.
7: Læg garnet gennem rillen i trådføreren.
8: Før garnet gennem trådspænderen (F) og

vær opmærksom på, at spændingen pas-
ser til den garnkvalitet, du bruger (se side
2).

9: Vikl ca. 3 meter garn op og lad det
hænge løst ned.

10: Hold fast i håndtaget på strikkemøllen
med den venstre hånd, og drej håndsving-
et langsomt og regelmæssigt med uret.

Vær opmærksom på følgende:
• Der skal altid være en passende længde
garn til rådighed.

• At ingen masker løsner sig fra krogene.
• Træk det strikkede nedad regelmæssigt.

Side 5.
Fladstrikning:
1: Sæt modus-kontakten i den øverste posi-

tion (-).
2: Drej håndsvinget mod uret indtil den far-

vede krog står til højre for trådfører-rillen.
3: Lad ca. 40 cm af garnet hænge inde i

midten (g).
4: Før garnet fra højre mod venstre under

den åbnede farvede krog (H) og bag om
den næste krog. Drej håndsvinget lang-
somt med uret, indtil den 3. krog åbner
sig. Træk garnet til fra begge sider, og læg
garnet under den 3. og bag den 4. krog.
Arbejd videre sådan, indtil du er nået til
den farvede krog igen (I).

5. Læg garnet under den farvede krog og de
næste to kroge. Nu kan håndsvinget ikke
længere drejes med uret.

6. Læg garnet gennem rillen i trådføreren.
7. Før garnet igennem trådspænderen.
8: Vikl ca. 3 meter garn fri og lad det hænge

løst ned.
9: Hold ved håndtaget med venstre hånd og

drej håndsvinget langsomt mod uret, indtil
strikkemøllen stopper (J).
Næste række drejes der igen med uret.
Arbejd videre sådan frem og tilbage til det
strikkede har nået den ønskede længde.

Tip:
Det er vigtigt, at der, når der skiftes retning
(siderne), trækkes til i garnet, så man får en
pæn kant.

Side 6.
Maske-aftagning:
Har det strikkede nået den ønskede længde,
gør man som følger:

1a. Ved rundstrikning drejes håndsvinget med
uret indtil den farvede krog er til højre for
trådføreren (K).

1b: Ved fladstrikning drejes håndsvinget mod
uret indtil den farvede krog er lige til højre
for trådføreren (L).

2: Klip garnet, så der er ca. 1,5 meter til
rådighed.

3: Tag garnet ud af trådspænderen og rillen,
og sæt det i kunststofnålen.

4: Før nålen bagom den maske, der er på
den første hvide krog og fremad (M). Drej
nu håndtaget en smule og før igen nålen
bagfra og fremad i den næste maske.
Arbejd videre sådan indtil garnet er ført
igennem alle masker på krogene.

5: Drej nu håndsvinget med uret – nu falder
alle maskerne af krogene og er lukket af.

Tip:
Skulle én eller flere masker hænge fast i kro-
gen, kan de fanges af nålen.
Skulle der være “tabt” masker i arbejdet, kan
disse også samles op med en hæklenål.

Side 7.
Færdiggørelse af arbejdet:
For at få en afslutning af strikkearbejdet – gør
følgende:
Tag de masker, som nu holdes fast i garn -
enden og før dem over på en strikkepind, eller
ved rundstrikning på en rundpind. Luk mas-
kerne som ved håndstrikning. Dette kan også
gøres i den anden ende af strikkearbejdet.
Hvis strikkearbejdet skal have en åben slut-
ning, så træk garnenden, der har maskerne
fra krogen på sig, sammen og hæft.
Det er super, når det f.eks. er en hue (i top-
pen) i den anden ende kan størrelsen regule-
res ved at trække garnenden og hæfe – evt.
hækle en kant med hæklenål. Men der kan
også lukkes af med rundpind, som beskrevet
ovenfor.

Garnveksel:
Ny garnnøgle skal helst tages i brug, når den
farvede krog er nået.
Tag garnenden fra strikkearbejdet ud af tråd-
spænderen. Slå en knude med den nye gar-
nende. Skub knuden gennem rillen på trådfø-
reren.
Hold nu garnet med den venstre hånd og drej
langsomt håndtaget, indtil knuden er strikket
ind i arbejdet. Før det “nye” garn gennem
trådføreren, og så går det videre og videre...


