Tema 33, Nr 8

Pute

Pute

Mål:
Diameter 45 cm

Mål:
Diameter 45 cm
Garn:
easy (100 % merino ull, 50
gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Lyng 4853: 300 gram
Tilbehør:
2 knapper (med øye) diameter 4
cm.
Fyllpute diameter 45 cm

Garn:
easy (100 % merino ull, 50
gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: 300 gram
Tilbehør:
2 knapper (med øye) diameter 4
cm.
Fyllpute diameter 45 cm
Veiledende pinner:
Rundp nr 8

Veiledende pinner:
Rundp nr 8

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk, på p nr 8 = 10
cm.

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk, på p nr 8 = 10
cm

Rillestrikk = r på alle p

Legg opp 44 m på rundp nr 8.
Strikk 85 cm (målt midt på arb),
frem og tilbake i glattstrikk og
rillestrikk slik: 13 m rillestrikk,
18 m glattstrikk, 13 m rillestrikk.
Sett m på hj.p.

Legg opp 44 m på rundp nr 8 og
strikk 85 cm (målt midt på arb)
frem og tilbake i glattstrikk og
rillestrikk slik:
Strikk 2 p r (1. p = vr-siden).
*Strikk 1 p slik: 13 m r, 18 m vr,
13 m r, strikk 3 p r*, gjenta fra
*-*.
Sett m på hj.p.

Montering:
Trekk til knapp: Legg opp 8 m på
p nr 8, og strikk 6 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av. Strikk et
”trekk” til på samme måte.
Mask sm, m fra hj.p med
oppleggskanten.
Rynk sm i den ene siden med en
sterk tråd, stapp inni puten, og
rynk sm i andre siden.
Sy trekket på knappene.
Sy en knapp på hver side, ved å
feste dem stramt gjennom og
midt på puten.

Montering:
Trekk til knapp: Legg opp 8 m på
p nr 8, og strikk 6 cm glattstrikk
frem og tilbake. Fell av. Strikk et
”trekk” til på samme måte.
Mask sm, m fra hj.p med
oppleggskanten.
Rynk sm i den ene siden med en
sterk-tråd, stapp inni puten, og
rynk sm i andre siden.
Sy trekket på knappene. Sy en
knapp på hver side, ved å feste
dem stramt gjennom og midt på
puten.

Rillestrikk = r på alle p
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