
SOCK BLANKS
- sådan bruger du dem!

En Sock Blank er et strikket stykke stof, oftest af 
strømpegarn, som håndfarves med henblik på at 
opnå spændende og smukke farveeffekter i det, man 
herefter strikker af de – ikke nødvendigvis strømper.

Sock Blanks kan være strikket af enkelt eller dobbelt 
tråd. De enkelt-trådede er nemme at håndtere: de 
kan uden videre trævles op i et nøgle og strikkes af. 
Hvis man ønsker et glat garn i strikkeprocessen, kan 
man vinde garnet op i et fed / bundt, lægge det i blød 
og til sidst tørre det hængende. Det glatter garnet ud.
Men det skridt er ikke strengt nødvendigt.

Sock Blanks strikket med dobbelt tråd har den 
superpower at man, når der er trævlet op og trådene 
er skilt fra hinanden, har to nøgler fuldstændig ens 
garn. Til to helt ens strømper, for eksempel.

Det kan være lidt tricky at håndtere den 
dobbeltstrikkede Sock Blank og få skilt de to tråde. 
For ikke at ende med en sammenfiltret garnbunke 
anbefales det at gå gradvist og roligt frem.

Læg Sock Blank'en på et bord med noget tungt 
ovenpå. Trævl en række op, split trådene og begynd 
at vinde 2 bolde op, en fra hver tråd. Fald ikke for 
fristelsen til at trævle en masse op på éen gang: 
trådene vil være mere eller mindre snoede om 
hinanden (dette sker i strikkeprocessen), og det vil 
være nødvendigt at vikle dette ud undervejs.

En anden metode er at trævle op og vinde det 
dobbelte garn op i en stor bold først, for derefter at 
dele trådene ved opvinding i 2 bolde derfra.

Man kan også vælge at strikke strømper direkte fra 
Blank'en, uden at lave bolde først. Dette kan dog 
være et lidt pladskrævende udstyrsstykke, da man 
udover at have gang i to strømper på en gang også 
skal kontrollere sin Sock Blank ..
Jeg anbefaler derfor optrævling først.

God fornøjelse med din Sock Blank!
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