Design: Sanne Lousdal

Lue

Pulsvarmere

Garnmengde:
Pink 4627: 100 gram
Oransje 2708: 50 gram

Størrelse:
Dame

Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr 5 og 5½

Garn:
CITO (50 % bomull/ 50 % akryl,
50 gram = ca 80 meter)

Strikkefasthet:
16 masker glattstrikk på p nr 5½ =
10 cm

Garnmengde:
Oransje 2708: 50 gram
Pink 4627: 50 gram

Legg opp 80 masker med pink på
liten rundpinne 5, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til liten rundpinne 5½, og
strikk stripemønster og glattstrikk
slik:
*2 omganger oransje, 2 omg pink*,
samtidig som det økes 15 masker
jevnt fordelt = 95 masker.
Gjenta fra *-* til arbeidet måler 26
cm. Fell slik:
*Strikk 3 rett, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 76
masker.
Strikk 2 omganger uten felling.
Strikk *2 rett, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 57
masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Strikk 1 rett, 2 rett sammen
omgangen rundt = 38 masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Strikk 2 og 2 masker sammen
omgangen rundt = 19 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
den godt.

Tilbehør:
10 knapper

Veiledende pinner:
Pinne nr 5½
Heklenål 3½
Strikkefasthet:
16 masker glattstrikk på p nr 5½ =
10 cm

Legg opp 28 masker på pinne 5½
med pink, og strikk første pinne
vrang (= vrangsiden).
Skift til oransje. Strikk glattstrikk
og stripemønster, vekselvis 1
pinne oransje, 1 pinne pink slik:
Begynn fra rettsiden, og strikk hver
pinne fra den siden som tråden
henger, da strikkes det 2 pinner
rett fra rettsiden, og 2 pinner vrang
fra vrangsiden hele tiden.
Strikk til arb måler 10 cm.

Lag hull til tommel slik: Sett 14 m
på en hjelpepinne. Strikk 5 cm
stripemønster som før over de
resterende 14 maskene.
Strikk tilsvarende over maskene
på hjelpepinnen.
Sett alle maskene på en pinne, og
strikk til arb måler 18 cm.
Fell av.
Hekle en rad picoter med heklenål
3½ og oransje langs høyre side av
arbeidet kant slik: Fest tråden med
1
kjedemaske,
*hekle
3
luftmasker, 1 fastmaske i første
luftmaske,
hopp
over
2
masker/pinner, 1 fastmaske i
neste maske*, gjenta fra *-* langs
siden, og videre langs øverste
kant, men hopp over 1 maske her.
Sy sammen i siden, den heklede
kanten ligg over det strikkede
kanten.
Sy på 5 knapper til pynt, se foto.
Strikk den andre pulsvarmeren på
samme måte, men den heklede
kanten speilvendes.

