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PULSVARMERE MED SPISSER

Mio (100 % Merinoull. Nøste ca. 50 g = 175 m)
Ca. 16 m x 30 p rillestrikk på p nr. 2.5 = 5 cm
Skrållan, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
Én størrelse
Omkrets: Ca. 15-16 cm
Lengde: Ca. 13 cm
Ca. 30 g (fg 30202)
Nr. 2.5
Nr. 2.5
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TIPS & RÅD

* For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
* Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
	     angitte strikkefastheten, eller bytt til tykkere/tynnere pinner så strikkefastheten stemmer.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp garnenden (ca. 8 cm), tvinn så de to endene
	     sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.
FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske, r=rett,
mb=maskebue, p=pinne, rillestr=rillestrikk, sm=sammen.

FORKLARINGER

Rillestrikk (rillestr) fram og tilbake: Alle p strikkes r.

PULSVARMERE (A,B)

Legg opp 35 m på p nr. 2.5 og strikk 1 p rillestr. Spissene dannes ved at det økes og felles i den ene siden slik:
Økning:
1. p: Strikk 1 r, i 2. m økes 1 m ved å strikke 1 r i fremre og 1 r i bakre mb , strikk r ut p.
2. p: Snu og ta 1. m løs av, str r ut p.
Gjenta 1. + 2. p totalt 5 ggr.
Felling:
1. p: Strikk 1 r, strikk 2. + 3. m r sm.
2. p: Snu og ta 1. m løs av, strikk r ut p.
Gjenta 1. og 2. p totalt 5 ggr.
Nå har det blitt en spiss i siden. Strikk totalt fem spisser. Fell av alle m med r m. Klipp av garnet.
Strikk en pulsvarmer til på samme måten.

MONTERING

Sy sm pulsvarmerne (oppleggskanten mot avfellingskanten) og fest trådene.

HEKLET BLONDEKANT (B) 1. omg: Med heklenål nr. 2.5 festes tråden med 1 kjm der arb ble sydd sm, *hekle 3 lm, 1 fm, 3 lm på ene siden av spissen,
i m midt på toppen av spissen hekles i samme m (1 fm, 3 lm, 1 fm), hekle 3 lm, 1 fm, 3 lm på andre siden av spissen, 1
fm i m midt mellom spissene*, gjenta *-* over alle spissene.
2. omg: 1 kjm om 1. lmb, 3 lm, 1 fm om neste lmb, 3 lm, *i lmb på toppen av spissen hekles i samme m (1 fm, 3 lm, 1 fm),
(3 lm, 1 fm om neste lmb) 4 ggr, 3 lm*, gjenta *-* over alle spissene, avslutt med (1 fm, 3 lm, 1 fm) i samme m på
toppen på siste spiss, (3 lm, 1 fm om neste lmb) 2 ggr, avslutt med 1 kjm i 1. m.
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