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PUTE I JÄRBOMØNSTER

GARNKVALITET

Raggi, 70 % ull, 30 % polyamid. Nøste 100 g = 150 m
Vinga (15 % ull, 85 % acryl. Nøste ca 100 g = 190 m)
Ca. 17 m og 18 p glattstr på rundp 6 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 50 x 50 cm
Fg 1: Ca. 200 g (fg 1550, mørk grå, Raggi / 40665, mørk grå, Vinga)
Fg 2: Ca. 200 g (fg 1500, naturhvit, Raggi / 40649, naturhvit, Vinga)
6 mm, 60 alt 80 cm
5,5 mm
Innerpute 50 x 50 cm eller 55 x 55 cm, hjelpep ca. 6 mm (til avfelling)
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

fg=farge, fm=fastmaske, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr, iflg=ifølge, m=maske, p=pinne, r=rett, sm=sammen

HEKLEFORKLARINGER

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), kast, trekk det gjennom
begge m på nålen.

PUTE

Legg opp 162 m med rundp 6 og fg 1 og strikk glattstr rundt (= r på alle omg). Etter 3 omg strikkes glattstr med mønster
iflg diagrammet. Når diagrammet er strikket ferdig, strikkes 3 omg med fg 2. Strikk sm og fell av slik: Fordel halvparten
av m på 2 p. Hold de 2 p parallelt i venstre hånd. Med en annen p i høyre hånd tar du 1 m fra fremre og 1 m fra bakre
p og strikker dem r sm (= 1 m på høyre p), strikk 2 m sm på samme måten (= 2 m på høyre p), trekk den første m på
høyre p over den andre (= 1 m på p). Forts å strikke sm og felle slik til alle m er felt av. (Du kan også felle av som vanlig
og sy sm puten.)

MONTERING

Legg inn innerputen og hekle til slutt sm åpningen nede med fg 1 og fm jevnt fordelt.
Klipp av garnet og fest alle tråder.

DIAGRAM
Slutt her

gjenta 3 ggr

Diagrammet viser halve puten (= 81 m).
Den andre siden strikkes likt.
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