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INSPIRATION:
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MATERIALER:
Sandes Fritidsgarn 6 - 8 nøgler – eller andet uldgarn 50 g = ca. 70 meter
Strikkepinde str. 7 mm
Vaskemaskine og tennisbolde
Elastiksnor 150 cm samt 1 knap

BEREGNING AF STRIKKEFASTHED EFTER VALKNING:
Hver enkelt vaskemaskine valker forskelligt – derfor skal der laves en strikkeprøve, som
valkes, så man kan beregne, hvor mange masker samt omgange, man skal bruge.
Først strikkes en lille prøve – f.eks. 20 masker og 20 pinde. Denne strikkeprøve valkes i
vaskemaskinen – enten ved 40oC eller 60oC. Jeg valker prøven sammen med 3 tennisbolde,
som hjælper til med at bearbejde strikkeprøven.
Når strikkeprøven er valket og tør, måles højde og bredde. Herefter beregnes strikkefastheden
ud fra følgende:

Eksempel:
Beregning af højden:
20 pinde = 8 cm
20 = 2,5
8
Strikkeprøve
Det vil sige at højden skal ganges med 2,5
Det svarer til det antal pinde, som skal strikkes.

Beregning af bredden:
20 masker = 12,5 cm
20
= 1,6
12,5
Det vil sige, at højden skal ganges med 2,5
Det svarer det det antal masker, som skal slåes op.
For at den færdige PC sleeve kommer til at passe til din computer, skal du måle din computer.
Du skal måle bredde + højde samt længde + højde. Husk der skal også laves en klap.
Beregn nu antal af masker samt omgange.
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STRIKNING:
Slå det antal masker op, som du har beregnet dig frem til. Jeg slog 94 masker op på pind 7
mm. Sæt en maskemarkør ved rundens begyndelse.
Strik glatstrik til den højde, som du har beregnet dig til. Jeg har strikket 110 omgange pinde.
Luk halvdelen af maskerne af. Herefter strikkes frem og tilbage til den ønskede længde af
klappen. Jeg lavede min 15 cm i færdig mål, hvilket svarede til 38 omgange.
Luk løst af. Enderne behøves ikke at blive hæftet. De kan klippes af, når stykket er valket.
Sy tasken sammen i bunden.

VALKNING:
Valk det strikkede stykke i vaskemaskinen ved det antal grader, som du har valket din
strikkeprøven ved. Husk 3 tennisbolde.
Stræk og læg det valkede stykke til tørre evt. med et håndklæde i hulrummet. Jeg testede, om
størrelsen passede ved at lægge computeren i en plasticpose og dernæst i PC sleeven.
Computeren må IKKE blive i den våde PC taske, mens den tørrer.

MONTERING:
Læg computeren i den tørre taske. Mål ud hvor lang elastikken skal være. Obs den skal være
dobbelt!
Mine elastikender trevlede meget, så jeg klippede dem rene – og stak enderne i noget lim,
som kunne holde styr på enderne. Lad det tørre før du monterer elastikken på tasken.
Fold elastikken dobbelt.
Placér enderne midtpå klappen.
Stik frem og tilbage, så elastikken kommer til at sidde godt
fast.
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Placér knappen på retsiden af klappen ved elastikken.
Sy knappen godt fast – evt. med en kontrastfarve.

PC sleeven er nu klar til brug. Sæt dig eget præg på den ved valg af farver, elastiksnor samt
knap.

Rigtig god fornøjelse…
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