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CHECKMATE CLUTCH 

(strikket af restgarn fra Checkmate Totebag) 

 

 

Denne pung er strikket af restgarn, som var tilovers fra Checkmate Totebag. Så se hvor meget garn du har 

og strik evt en mindre udgave, hvis ikke der er så meget restgarn. Den farve som du har mest af skal være 

din bundfarve og den farve, som du har mindst af er farve til striber. Du kan selvfølgelig strikke pungen i én 

farve, hvis ikke der er tilstrækkelig garn til striber. Eller strik med tynde striber. Suppler eventuelt med 

bomuldsgarn 8/4 restgarn i anden farve. Så får du det brugt. 

Pungen er meget nem at strikke. Den strikkes frem og tilbage på rundpind eller jumperpinde. 

Pungen er strikket i vævestrik og med striber, ligesom Checkmate Totebag.  

Pungen er foret med stof og lynlås er syet i. 

Juster selv størrelse på tasken i forhold til, hvor meget garn du har at gøre godt med. 

 

Anvendt garn: 

Cotton merino i to farver – bundfarve og farve til striber. Vælg gerne kontrastfarver, så striberne bliver 

fremhævet. 

Alternativt 100% bomuld 8/4 eller Bomulds/bambusgarn i samme tykkelse (feks. Bambino fra Viking Garn). 

Til denne størrelse clutch gik der samlet ca.30 g garn til. 

Pinde:  

Rundpind str.5 mm. 
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Størrelse er vejledende: 

Bredte: 17 cm 

Højde: 10 cm 

Dybde: 3 cm 

Tilbehør: 

Lynlås: 16 cm 

Stof til indvendig for 

Mønster: Vævestrik (se link til videoguide længere nede) 

Strikkefasthed: 

25 m i mønster på pind 5 = 10 cm 

Diagram til sidestykke og bund: 

Juster størrelsen alt efter hvad der passer med dit restgarn. 

 

 

Sidestykke og bund strikkes ud i ét stykke. 

Slå 51 masker op på pind 5mm. Vælg en ikke elastisk opslånings teknik som almindeligt krydsopslag.  

Følg diagram og strik i mønster indtil arbejdet måler 25 cm (eller ønsket længde). 

Enderne: Slå 11 masker op på pind 5 mm og strik i farve 1 i mønster 10,5 cm. Der skal strikkes to stykker af 

3 x 10,5 cm – disse vil udgøre enderne til din pung. 

Sy sidestykke sammen med enderne, sy lynlås i og sy for i. 

 

 

 

 

 

 

 

Farve 1 – 3 cm 

Farve 2 – 2 cm 

Farve 1 – 1,5 cm 

Farve 2 – 2 cm 

Farve 1 – 2,5 cm 

Farve 1 – 3 cm (bunden af pungen) 

Farve 1 – 2,5 cm 

Farve 2 – 2 cm 

Farve 1 – 1,5 cm 

Farve 2 – 2 cm 

Farve 1 – 3 cm 

Side 

Side 
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Links: 

Gratis Checkmate Totebag opskrift:  

https://garnmagi.dk/shop/opskrifter/gratis/checkmate-totebag/ 

Vævestrik: 

Frem og tilbage: https://youtu.be/sgf_F0r7vfI 

Når du strikker rundt: https://youtu.be/FACCCJWzZvo 

I-cord snor: 

https://youtu.be/WdncgGV4oVk 

I-cord kant: 

https://youtu.be/z7i7rjM_K5s 

Almindeligt krydsopslag: 

https://youtu.be/zan0DmawiBY 
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Opskriften er kun til privat brug, må ikke kopieres, videresælges eller omfordeles. 
Del gerne billeder af det færdige strik på Instagram og Facebook #garnmagi.dk 

 
God fornøjelse med dit strik  

 
Hilsen 
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