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Beskrivelse
Denne anordning holder fast på en strikkepind og sætter dig i stand til at strikke med kun én hånd. Den
drejelige top har to spalteåbninger til forskellige pindestørrelser.
Ved hjælp af en særlig fastspænding, som ikke efterlader mærker på møblerne, kan holderen fastgøres på
armlænet af en stol eller kanten af et bord, alt efter behov.
•
•

Egner sig til bordplader – 10 – 55 mm (½ - 2¼ ”)
Passer til pinde mellem 02 mm – 9 mm.

Montering og tilpasning
1. Kør fastspændingsstykket (A) hen til den bredeste del af grundpladens skrå kant (B).
2. Anbring grundpladen på armlænet eller bordkanten; skub fastspændingsstykket op ad den
skrånende kant indtil den sidder i et fast greb.
3. Når overfladen - som skal bruges til fastspænding - er for tyk til, at fastspændingsstykket kan bevæges
tilstrækkeligt, skubbes dette ud over skråkanten og fastgøres ved hjælp af en af de alternative huller som
står til rådighed. Se ( C ) på diagrammet.
4. Pindebøjlen (D) skrues i åben position og tilpasses den valgte strikkepind, hvorefter pinden sættes ind i
enten den lille eller store spalteåbning (E) og pindebøjlen skrues ned (D).
5. OBS: Pindebøjlen fungerer også som stramning til vinkeljustering. Toppen af stykket (F)
over bøljelinjen (G) skal bare drejes rund, skrues ned og låses i den ønskede stilling.
Rengøring og Service
Alle dele kan gøres rent ved hjælp af en børste eller klud med en opløsning af et mild rensemiddel.
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Ideer og tips til strikning med én hånd
I forbindelse med denne ”strikke-hjælp” har man
brug for en ganske almindelig tøjklemme, der har
forskellige funktioner som vist på tegningerne (X), (Y) og (Z).
Når man slår op:
Tegningen viser hvordan
man slår op med to pinde og en tøjklemme som
forhindrer, at maskerne glider ned fra pinden.
Selve pinden holdes fast af ”strikke-hjælpen”
som er vinkeljusteret; se diagrammerne på side 1.
Hertil skal der bemærkes, at det stadig ikke er let
at slå op på denne måde, og at det er en
uvurderlig hjælp, hvis der er én i nærheden som
kan slå den første række op.

(Y)

Når rækkerne samles på den fastgjorte pind er en
tøjklemme næsten uundværligt til at holde arbejdet
jævnt fordelt – og igen til at forhindre maskerne i at
smutte fra den fastgjorte pind.
Når en række er strikket skal den fastgjorte pind
sættes ind i dens sted. Sæt tøjklemmen på igen, strik
den næste række o.s.v.

(Z)

Hækle: En lang tunesisk hæklenål egner sig bedst til at arbejde med én hånd og kan nemt
fastgøres til hjælpeapparatet; men en korter standardnål kan efter ønske også bruges. I enden
af grundrækken hænger der en tøjklemme, som her benyttes som vægt eller en slags
spændingsanordning.
Brugeren kan garanteret finde flere anvendelsesmuligheder for tøjklemmer, ligesom der
opstår andre rækker (eller runder).
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