
 

1 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 

Bungee – Plaid  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Materialer: 

 Bungee  

 Synål 

Køb garn og tilbehør her:  

http://shop.hobbii.dk/bungee-plaid  

 

Forbrug: Ca. 4200g Bungee  

 

 

 

 

Mål: Ca. 135 x 105 cm 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/bungee-plaid
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Forklaring:  

Plaiden er lavet med arm/fingerstrik. 

Se en video tutorial til teknikken her: https://youtu.be/RCBdVpUwfXU  

 

 

Opskrift: - Billedvejledning findes lidt længere nede i opskriften.  

1. Slå 21 lm op. 

2. I hver lm hentes nu 1 maske/løkke op (21) 

3. Strik nu ret masker rækken ud.  

 

Gentag række 3 til du har i alt 35-36 rækker eller den ønskede længde. Husk der skal være garn 

nok til at lukke maskerne af.  

Nu skal der afsluttes og alle masker lukkes af.  

Veljedning: (Guiden er lavet med 9 masker, og ikke 21, men teknikken er den samme.) 

 
1. Slå dine lm op.  

 
2. I hver lm hentes nu 1 maske/løkke op. 
 

 
3. Nu laves ret masker. Dette gøres ved at have 

garnet bagved maskerne/løkkerne.  

 
4. Hent en ny maske/løkke op.  

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/RCBdVpUwfXU
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5. Gentag ved næste maske.  

 
6. Gentag rækken ud.  
 

 
7. Gentag rækkerne med retmasker til du har i 

alt 35-36 rækker eller til den ønskede længde. 
 

 
 

 

Vejledning – Afslutning: - Se også en video tutorial på afslutning her: 

 https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8  

 
1. Den sidste række er nu lavet, og der skal nu 

afsluttes.  

 
2. Strik en maske ret.  

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8
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3. Den nye maske samt masken ved siden af skal 

lukkes af til 1 maske.  

 
4. Træk en ny løkke/maske igennem begge 

masker.  
 

 
5. Sådan. De 2 masker er nu lukket af til 1.  

 
6. Den nye løkke/maske og masken ved siden af 

skal nu lukkes af til 1 maske.  
 

 
7. Træk en ny løkke/maske igennem begge 

masker. 
 

 
8. Sådan. De 2 masker er nu også lukket af.  

http://www.tantetråd.dk/
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9. Sådan gentages rækken ud. Klip og hæft enden.  Du finder en video tutorial til hvordan du hæfter 

enden her : https://youtu.be/vGDtE2VajXk  

 

Vejledning – Samling af 2 nøgler  

Se også en videotutorial her: https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8  

 
1. Der følger sytråd med Bungee så du nemt at 

samle dine nøgler. Dette kan gøres på 
følgende måde:  

 
2. Rul tuben lidt tilbage på den ene ende, så der 

ca. er 3-5 cm fyld.  

 
3. Klip fyldet væk.  

 
4. Træk tuben ned igen, og fold kanten af tuben 

inden i (det stykke der trevler). 

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/vGDtE2VajXk
https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8
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5. Kom nu den anden ende ind i tuben hvor du 

lige har fjernet fyldet.  
 

 
6. Sådan.  

 
7. Sy nu enderne sammen med nål og tråd.  

 

 

  

 

http://www.tantetråd.dk/

