
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 pro-
ducerer 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.

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. 

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.

www.wool4you.dk . telefon 74 73 83 23 . email: ms@wool4you.dk

· Fuld udnyttelse af alle værdier og råvarer

· Opgradering af råvarer og restpartier

PULSVARMERE 
Str. S/M  M/L

150 g wool4you nr. 4

Strømpeinde nr. 4
+ hæklenål nr. 4.

Lene‘s

GARN TIL 2 PAR PULSVARMERE



1.  DE RØDE MED BLOMSTER
Størrelse S/M   (M/L)

Arbejdet strikkes rundt på strømpe-
pinde.

Slå 34 (38)  m op på strømpepinde nr. 
4

Strik rib (1 r/1 vr) rundt til arbejdet 
måler 11-12 (12-13) cm. Strik videre 
glatstrik ca. 5 (6) cm.

Gør klar til tommelfinger: 

HØJRE ■ strik 1 m, strik de næste 6 m 
med en anden farve garn, flyt derefter 
de 6 m tilbage på pinden og strik dem 
en gang mere med almindeligt garn. 
Nu er de 6 m klar til at du bagefter kan 
trække det andet farvede garn ud og 
tage maskerne over på pinde til tommel. 

VENSTRE ■  strik til der er 7m tilbage 
på omgangen. Strik de næste 6 m med 
en anden farve garn, flyt derefter de 6m 
tilbage på pinden og strik dem en gang 
mere med almindeligt garn.

Strik videre rundt i glatstrik ca. 3-4 cm. 
Strik rib 1r/1vr ca. 2 – 2,5 cm. Luk af.

TOMMELTOT ■ Tag tråden med det 
andet farvede garn og træk ud samtidigt 
med at du sætter maskerne over på 3 
pinde. Saml 1m op i hver side så der 
ialt er 14m. Strik rundt i rib 1 r/1vr. Ca. 
3-3,5cm. Luk af.

HÆKLET BLOMST ■ Hækl 4 lm med 

hæklenål nr. 4. Dan ring med en km.

1.omg.  Hækl 5 fm i ringen og slut med 
1 km i den første fm. 

2.omg.  Hækl 2 lm, 2 stgm, 2 lm, 1 fm 
og slut med en km i næste fm. Gentag 
ialt 5 gange = 5 blade. Afslut. 

Hækl 3 mere, så der er 2 blomster til 
hver pulsvarmer. Sy dem på.

2.  DE GRÅ MED HULMØNSTER
Størrelse S/M   (M/L)

Arbejdet strikkes rundt på strømpe-
pinde.

Slå 34 (38)  m op på strømpepinde nr. 
4

Strik rib (1 r/1 vr) rundt til arbejdet må-
ler ca. 10  cm. Strik nu videre mønster. 
Mønster er kun på oversiden af pul-
svarmeren, Indersiden strikkes ret hele 
vejen. Strik mønster som flg:

Strik 18 (21) m ret, 2 vr, *slå om 1 m, 
tag den næste løst af, strik 1m og løft 
den løse m over, 2 r sm, slå om 1 m, 
2 vr*, gentag fra * til *. Strik 2 (3) m. 
Gentag denne dette hver 5. omgang.

De næste 4 omg. strikkes 18 (21) m r, 2 
vr, 4 r, 2 vr, 4 r, 2 vr, 2 (3) r.

Strik mønster ca. 7 (8) cm.

Gør nu klar til tommelfinger;

HØJRE ■  strik 1 m, strik de næste 6 

m med en anden farve garn, flyt der-
efter de 6 m tilbage på pinden og strik 
dem en gang mere med det almindelige 
garn. Strik videre som normalt. Nu er de 
6 m klar til at du bagefter kan trække 
stykket med den  anden farve garn 
ud og tage maskerne over på pinde til 
tommel. 

VENSTRE ■ strik 10 (12) m. Strik de 
næste 6 m med en anden farve garn, 
flyt derefter de 6 m tilbage på pinden 
og strik dem en gang mere med almin-
deligt garn.

Strik videre mønster ca. 3 (4) cm. 

Strik så rib 1r/1vr ca. 2 – 2,5 cm. 

Luk af.

TOMMELFINGER ■ Tag tråden med 
det andet farvede garn og sæt ma-
skerne på  3 pinde samridigt med at du 
trækker tråden ud. Saml 1 m op i hver 
side så der ialt er 14 m. Strik rundt i rib 
1 r/1vr. Ca. 3-3,5cm. Luk af.

 FORKLARINGER ■ 

m = masker
r = ret          
vr = vrang
omg. = omgang                                   
sm = strik 2 m sammen
lm = luftmaske
fm =fastmaske
km =kædemaske
stgm = stangmaske

PULSVARMERE
Lene‘s


