Ella-strik

I begyndelsen var retmasken!
Lær et barn at strikke

Tak til Ella Feline Findorf for at inspirere mig!

Her ser I Ella. Ellas yndlingsfarve er blå. Derfor er alle Ella-karkludene strikket i
blå farver.

Håndens værk er åndens værk
Det er en stor gave man giver, ved at lære et håndværk fra sig. Giv et barn den
store gave det er at kunne
strikke. Det er
en gave for livet.
Det er dejligt at dele og
det er en stor
glæde at give det videre,
som man selv
har stor glæde ved.
At strikke kalder både på
fordybelse og
stor kreativitet.
Strikning lærer barnet om livet: At vi er skabt til selv at skabe noget med hånd
og ånd; at der skal tålmodighed og omhu til; at man nogen gange laver fejl og
må hylde op igen og begynde forfra. Eller sige: nå, pyt!
… og det lærer os meget, meget mere, når det hjælper os gennem svære stunder
i livet.
Lær et barn at strikke!

Grundopskrift
- Slå et antal masker op som barnet kan overskue. Det gør ikke noget, at det
bliver en lille karklud. Almindeligvis passer ca. 50 m til en god størrelse.
- Alle p strikkes r.
- Der afsluttes med en fin hæklet kant. Finish er en vigtig ting at lære sig. Lad
også barnet sy tråde ind selv.

Mønster A
Strikkes i ensfarvet retmasker. Hækl en kant
omkring til slut af luftmaskebuer og fastmasker
(1. fm, 3 lm, spring 1 kantmask over, 1 fm i
næste, osv.) Evt. i kontrastfarve.
Det er ikke så svært for et barn at lære at hækle
luft- og fastmasker.

Mønster B

Nu strikker man med flere farver garn.
Lad barnet vælge! Og glem alt om
farvesammensætning og komplementærfarver.
Bestem selv hvor mange omgange af hver og
hvor mange farver.
Hjælp med at garnet løber tilstrækkeligt løst langs kanten.
Eller klip over for hvert farveskift – så bliver der bare en del ender at hæfte.
Afslut igen med en hæklet kant.

Mønster C

Nu stiger kunsten!
Her er strikket med tre farver, A, B og C
på følgende måde:
2pA
2pB
2pA
2pC
Fortsæt således. Slut igen med en hæklet kant.

Rigtig god strikkelyst til store og små!
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