Frederikke
børne

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer
· Opgradering af råvarer og restpartier
Disse principper ligger til grund for vor
produktion af uldgarner til strik, karteflor
og garner til vævning.
Fra eget uld væveri i Litauen, hvor vi producerer møbelstoffer, beklædningsstoffer
og plaider, udvælger vi garner og råvarer
der ellers ville være gået til spilde, blive
stående på lager eller krattet op. Det er
vort ønske at skabe nyt liv, gode designs
og gode produkter fra ellers kasserede
råvarer.

Pulsvarmere med snoninger
Str. 4/6 (7/9) 10/13 år

Da garnerne er rester fra produktion
betyder det også at der er begrænsede
mængder og forskellige mængder af hver
farve. Det betyder også at der ikke er ret
mange som har en Kit i samme farve som
du har valgt, Men det kan også betyde,
at hvis du ønsker at købe mere af samme
garnfarve, så kan den være udgået.
Jeg håber du får glæde af at strikke
denne kit. Skulle du have spørgsmål, er
du meget velkommen til at kontakte mig.
Lykke til.

Garnerne kontrolleres, tvindes igen hvis
nødvendigt og vindes op på nøgler af 50 og
100 gram. Alle uldgarner er produceret af
100% nyt New Zealandsk og Australsk uld.

100 g wool4you nr. 4

www.wool4you.dk . telefon (+45) 40 85 06 65 . email: ms@wool4you.dk

Strømpepinde nr. 7
+ 1 hjælpepind
+ hæklenål nr. 5
Strikkes med dobbeltgarn

Frederikke
PULSVARMERE til børn
Str. 4/6 (7/9) 10/13 år
VENSTRE Pulsvarmer:
Slå 18 (20) 22 m op med dobbelt garn
på strømpepinde nr. 7. Saml til en ring
og strik rundt.
1. omg. strikkes vrang
2.-3.-4.-5.-6. omg. strikkes rib, 1 r/1 vr
7. omg. strikkes ret på alle m og der
tages 1 m ud så der nu er 19 (21) 23 m
Sæt et mærke ved 1.m = midt bag
Strik de næste 5 omg. som flg.: Strik 6
r, 1 vr, 6 r, 1 vr, 5(7)9 r. ( omg. 8-9-1011-12)
13. omg. Her strikkes den 1. snoning
på arbejdets ’topside’, således: strik 6m
ret, 1 vr, 1 r, sæt 2m på en hjælpepind
foran arbejdet, strik 2 m ret, strik de
2 m fra hjælpepinden, 1 r, strik videre
omg. rundt.
Strik 5 omg. uden snoning (omg.14-1516-17-18)
19. omg. 2. snoning, som omg. 13.
Omg. 20-21-22-23-24 strikkes uden
snoning,
MEN på omg. 24 gøres der klar til tommelfinger: Strik 3(2)2m ret, tag derefter
en anden farve tråd og strik 3(4)4m ret
med denne. Flyt så de 3(4)4 m med

anden tråd, tilbage på pinden og strik
dem igen med det almindelige garn.
Strik videre.

HÆKLET KANT ■ Hækl en kant rundt
pulsvarmer for oven og for neden, samt
rundt tommelfinger.

25. omg. 3. snoning. Strikkes som omg.
13 og 19.

Hækl med enkeltgarn på pinde nr. 5 : 1
stgm, 3 lm, 1 stgm i samme m, spring
over ca. 1m og gentag. Hækl lidt stramt.
Pas på at kanten ikke flapper for meget
ud. Reguler det med afstanden mellem
hvor du hækler stgm.

Strik videre 5 omg. uden snoning. Luk
af.
HØJRE Pulsvarmer:
Strikkes som venstre på nær tommelfinger og snoninger:
13.+19.+25. omg. På højre pulsvarmer
skal snoningerne gå modsat vej ad
venstre, så de 2 m skal sættes på hjælpepind bagved arb. Så strik 13. omg.:
6 r, 1 vr, 1 r, sæt 2 m på hjælpepind
bagved arb. strik 2 r, strik så de 2 m fra
hjælpepinden ret, -fortsæt omg.
24. omg. Her gøres klar til tommelfinger
i slutning af omg. istedetfor i starten. Så
strik til der er 4 (5) 5 m tilbage på omg.
Strik så de næste 3 (4) 4 m med en
anden farve tråd. Flyt m med den anden
farve tråd tilbage på pinden og strik
dem igen med det almindelige garn.
Strik videre.
TOMMELFINGER ■ Sæt m fra den
anden farve garn over på 3 pinde ( 6
(8) 8m). Fjern det farvede garn. Saml
op i siderene 2 (1) 2 m så der i alt er 8
(9) 10 m. Strik med dobbeltgarn 3 (4) 4
omg. Luk af.

HÆKLET BLOMST ■ Hækl 4 lm med
hæklenål nr. 5 med enkelt garn. Dan
ring med en km.
Hækl *2 lm, 1 stgm ned i den første lm,
2 lm, 1 km i ringen*. Gentag fra * til * i
alt 5 gange = 5 blade.
Hækl en blomst mere.
MONTERING ■ Hæft tråde og sy de
hæklede blomster fast på pulsvarmere
for oven, eller der hvor du ønsker dem.
FORKLARINGER ■
m = masker
r = ret
vr = vrang
omg. = omgang
lm = luftmaske
km = kædemaske
stgm = stangmaske
DESIGN ■ SIP Design.

