Totoro tablet cover
En filtet uldtaske til din tablet, efter mål

Da min yngste ønskede sig en tablet til jul, ville jeg gerne filte et cover til den. Totoro er
hans yndlingsfilm, og det virkede oplagt, og nemt, at vælge at lave et fint Totoro-cover :-)
Hans tablet er en 7” Google Nexus, med målene 19,5 x 12 x 1 cm, men du kan tilpasse
mønstret til lige præcis din tablets mål, og jeg forklarer hvordan i detaljer med eksempel.
Fordelene ved at bruge filt til tasker til tablets og computere er blandt andet at de er ret
tykke og isolerende (hvis man taber noget) samt rimelig vandafvisende – og at de kan
pyntes så de passer til enhver :-)

Str:
Efter mål :-)

Materialer:
•

Garn nok – jeg brugte omtrent 70 g Hjelholdt Håndværksgarn. Husk at der skal
mere garn til filtning end hvis du strikker almindeligt.

•

Sort og hvidt filt (til Totoros ansigt)

•

Sort og hvid tråd

•

Rundpind i passende tykkelse til garnet (gerne et nummer mindre end garnets
anvisninger)

•

Ekstra rundpind til opslag (se nedenfor – du kan også vælge at sy sammen i
bunden)

•

Synål og uldnål

•

Knap

•

2 uens maskemarkører

Strikkefasthed:
Lav en strikkeprøve i glatstrik, som du måler før du filter den, og mål den igen når den er
tør – stræk den ud mens du måler. Se derefter beregningerne nedenfor.

Ordforklaringer og teknikker:
•

m – maske

•

r – ret;

•

2rsm – 2 ret sammen; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen som når du
strikker 1 ret. Læner mod højre. Video her.

•

LLS – 2 ret sammen mod venstre; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen ved
at tage dem løst af som ret en efter en, derefter føre venstre pind ind i dem igen og
strikke dem sammen gennem bagerste maskeled. Læner mod venstre. Video her.

•

Tyrkisk opslag. Når jeg laver tyrkisk opslag, bruger jeg altid den pind, jeg skal
strikke videre med, samt en anden rundpind et par numre mindre.

•

I stedet for tyrkisk opslag (som jeg dog varmt kan anbefale dig at lære at bruge) kan
du også blot slå op på vanlig vis og sy bunden at tasken sammen inden filtning. I så
fald skal du strikke den 1-2 cm længere end opskriften angiver.

Beregning:
Du skal bruge målene på din tablet samt målene på din strikkeprøve før og efter filtning.
Først skal du dividere målet på prøven før filtning med målet efter – sæt dine egne tal ind
på linjerne:
Bredde før filtning ___ / bredde efter filtning ___ = ___ A
Højde før filtning ___ / højde efter filtning ___ = ___ B
Derefter beregner du hvor stort coveret skal være før filtning ved at gange din tablets mål
med resultaterne A og B fra ovenstående regnestykke:
Tablet bredde ___ x A ___ = ___ C
Tablet højde ___ x B ___ = ___ D
Nu skal du finde ud af, hvor mange masker du skal slå op, og det gør du ved først at regne
på strikkeprøvens mål før filtning samt antallet af masker i prøven:
Antal masker ___ / prøvens bredde ___ = ___ E
Tallet E angiver antal masker per cm. Du kan nu beregne hvor mange masker du skal slå
op:
___ C x ___ E = ___ x 2 = ___ masker i alt. Tallet skal ganges med 2, fordi du ovenfor kun
regner på den ene side af tabletten :-)
Tallet D skal du bruge til at måle arbejdets højde, mens du strikker. Når du har strikket D
cm i højden, skal du begynde at gøre klar til at lukke af og tage ind, som beskrevet i
opskriften.

Hvis du synes ovenstående er lidt forvirrende, kan det måske hjælpe med et eksempel.
Jeg beskriver herunder alle beregningerne for mit cover:
Bredde før filtning 10 cm / bredde efter filtning 9 cm = 1,11 A
Højde før filtning 10,5 cm / højde efter filtning 8,5 cm = 1,24 B
Tablet bredde 12 cm x A 1,11 cm = 13,33 cm C
Tablet højde 19,5 cm x B 1,24 = 24,18 cm D
Antal masker 24 / prøvens bredde 10 cm = 2,4 E
13,33 cm C x 2,4 E = 31,9 x 2 = 61,8 masker i alt, rundes op til 62.
Det vil altså sige, at jeg skal slå 62 m op og strikke rundt indtil arbejdet måler 24 cm i
højden, inden jeg gør klar til aflukning og indtagning.
Hvis du stadig synes det er svært at forstå, er du meget velkommen til at skrive til mig :-)

Opskrift :
Slå det valgte antal masker op med tyrkisk opslag. Marker starten samt midten på
omgangen og strik ret indtil arbejdet måler D cm. Herefter:
Omgang 1: 2 r, vr til 2 m før midt, resten af omgangen ret.
Omgang 2: Alle m r.
Gentag disse pinde til arbejdet måler D+2 cm. Luk herefter alle de retstrikkede masker af
og strik flappen frem og tilbage af de resterende masker.
Række 1 (retside): 1 r, 1 m løs af som vr med garnet foran arbejdet, r til 2 m tilbage, 1 m
løs af som vr med garnet foran arbejdet, 1 r.
Række 2: 1 m løs af som vr, 1 r, 1 m løs af som vr med garnet foran arbejdet, vr til 3 m
tilbage, 1 m løs af som vr med garnet foran arbejdet, 1 r, 1 m løs af som vr.
Række 3: 1 r, 1 m løs af som vr med garnet foran arbejdet, 2rsm, r til 5 m tilbage, LLS, 1
m løs af som vr med garnet foran arbejdet, 1 r.
Række 4: Gentag række 2.
Gentag række 3 og 4, til der er 3-4 m tilbage (ved de sidste indtagninger udelader du
efterhånden den beskrevne måde at strikke de 3 kantmasker på). Strik nu en hestetømme
med de sidste masker, omkring 6-7 cm lang, og hæft enden så den danner en løkke. Hvis
du ikke kan/vil strikke hestetømme/i-cord, kan du hækle en snor og fastgøre forneden på
flappen.
Hæft nu alle ender. Hvis du slog op alm. skal du nu sy bunden sammen.

Så er du klar til at filte! Det kan gøres i varmt vand i håndvasken med masser af gnubben
(det er det varme vand plus gnubberiet, der filter), eller i vaskemaskinen sammen med et
par håndklæder eller jeans. Hold temperaturen ved 40 grader – det er bedre at vaske to
gange, fordi den ikke er filtet nok, end at risikere at den filter for meget ved 60 grader.
Når den skal tørre, er det en god idé at lægge nogle papstykker på størrelse med din
tablet ned i tasken, så den tager form efter dem. Stræk kanten af flappen godt mens den
er våd, da den har en tendens til at blive lidt stram. Sæt den evt. fast til tasken med
knappenåle, mens det tørrer.

Montering:
Når tasken er tør, er den klar til at blive pyntet. Jeg brugte skabelonen fra dette
vidunderlige mønster på en syet Totoro-bamse til øjne, mund og næse. Jeg klippede det i
filt og syede det på med kastesting med sytråd. De sorte streger i munden, som danner
tænderne, syede jeg på med stikkesting med tyndt sort garn.
Så mangler der en knap på bagsiden – fold flappen ned og afmærk bunden af løkken, og
sy din knap i der. Og så er den færdig :-)

2013, Sisse Holmstrup,

Maisha

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)
Den må benyttes til at lave ting til videresalg. Den må også gerne ændres og blive
offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den
oprindelige opskrift :-)

