
 
 

Anne Bruvold, 2008 Liten veske i nålbinding Side 1 av 2 

Liten veske i nålbinding 
Design: Anne Bruvold 
 
Denne kan du lage av ett nøste eller restegarn. 

Du trenger 

• Valgfritt garn, fortrinnsvis ull, mengde avhenger av 
hvor stor vesken skal være – eller omvendt. På 
bildene er det brukt Smart fra Sandnes garn.  

• Nålbindingsnål eller grov stoppenål 

• Liten stoppenål 
 
Det forutsettes at du vet hvordan du utfører nålbinding.  

Forberedelser 
Dersom du har knapt med garn, bør du lage snoren først (se avsnittet om snoren på slutten av 
dette dokumentet).

Masker mm 
Denne oppskriften er en generell veiledning så masketypen er valgfri. På bildene er en 
motsols masketype med ukjent navn brukt.  
 
Skjøting av tråd gjøres på den måten du ønsker og som passer garnet. 

Starten 
Snurr tråden to ganger rundt fingeren slik at du får en totrådet ring og sy 12 løse 
knappehullssting rundt ringen. Stingene må være løse nok til at du får nålen med tråd 
gjennom senere. Stram ringen slik at den blir tett i midten. Første omgang med 
nålbindingsmasker festes i disse knappehullsstingene.  

Bunnen 
Overgangen til nålbindingsmasker er vanskelig å beskrive, det beste er å prøve seg fram til du 
får et resultat du er fornøyd med.  
 
I første omgang sys det tre masker i hver av knappehullsstingene. Ved slutten av omgangen 
festes maskene i den første nålbingingsmasken slik at du kan fortsette videre i spiral. Også her 
må du prøve deg fram til du blir fornøyd med resultatet. 
 
Fortsett i en spiral utover samtidig som du øker slik at du får en flat sirkelformet bunn. Jeg syr 
som regel to masker i hver maske den andre omgangen og øker deretter med lengre 
mellomrom ettersom omgangene blir lengre.   

Siden 
Når bunnen er stor nok, fortsetter du i spiral uten å øke, til siden er lang nok. Legg merke til 
hvor mye garn du bruker på hver omgang, siste omgang trenger minst dobbelt så mye garn 
som en vanlig sideomgang. 
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Dersom du bruker garn som skifter farge, er det lurt å gå passe inn slutten på økningen slik at 
fargeendringene lager mønster oppover siden. 

Sluttkanten 
Når siden er høy nok, avslutter du med en omgang hvor du syr to masker i hver maske på 
forrige omgang. Merk starten på denne omgangen med en liten 
sikkerhetsnål el, slik at du vet når du er kommet rundt. Avslutt med å 
feste garnet.  
 
Dette lager en bølget kant som gjør at snoren ikke sklir av. Dersom du 
vil ha mindre bølget kant, kan du sy to masker i annenhver maske på 
forrige omgang. Vesken på bildet har en kombinasjon av to masker i 
hver og annenhver maske på omgangen før. 

Totrådet snor 
Snoren er en totrådet snor laget av en tråd på følgende måte: 

1. Ta en tråd av samme garn som vesken er 
laget av, 8-9 ganger så lang som snoren skal 
være.  

2. Lag en stor renneløkke midt på tråden og tre 
den på høyre pekefinger. 

3. Hold tråden som strammer løkken i høyre 
hånd og den andre med venstre hånd. 

4. Hold bunnen av løkken (knuten) fast mellom 
høyre hånds tommel og langfinger, og bruk 
venstre pekefinger til å trekke en løkke av 
tråden som går til venstre hånd gjennom den 
første løkken. La løkken ligge over venstre 
hånds pekefinger.  

5. Stram den første løkken ved å dra i tråden 
som holdes i høyre hånd slik at du får en stor 
løkke på venstre hånds pekefinger. 

6. Hold starten på snora fast mellom venstre 
hånds tommel og langfinger. 

7. Bruk høyre pekefinger til å trekke en løkke 
av tråden som går til høyre hånd gjennom 
den venstre løkken. La tråden ligge over 
høyre hånds pekefinger.  

8. Stram den venstre løkken ved å dra i tråden 
som holdes i venstre hånd slik at du får en 

stor løkke på høyre hånds pekefinger. 
9. Fortsett slik med å trekke vekselvis høyre og venstre til 

snoren får ønsket lengde.  
10. Fest endene ved å sy dem inn i snoren 

 
Sy midten av snoren fast på vesken ved bunnen av maskene på 
kantomgangen med 4-5 sting. Snoren kan også lages av to tråder 
i ulik farge.  
 
Lukk vesken ved å ta snoren rundt, stram til og knyt en knute evt. med sløyfe.  


