Stribede pulsvarmere
Garn: Coop Strømpegarn, 70 % uld, 30 % polyamid, 50 g = 150 m.
Størrelse: one size
Garnforbrug: 1 ngl af hver af farverne: fv 127689 orange, fv 585800 lys grå, fv 419054 lime, fv 444743 lilla, fv 556853
beige.
Strømpepinde: 2½ og 3 mm
Hæklenål: 3 mm
Strikkefasthed: 27 m x 37 p i glat på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Striber: 4 omg orange, 7 omg lys grå, 3 omg lime, 4 omg lilla, 4 omg beige, 2 omg orange, 4 omg lys grå, 4 omg lilla, 4
omg beige, 2 omg lime, 4 omg lys grå, 7 omg lilla, 4 omg lime, 7 omg beige = 60 omg. Gentag striber.
*Farveskift når der strikkes rundt: På yderside af arm mellem 1. og 4.p: Strik antallet af omg som beskrevet med
1.farve, skift til 2.farve og strik 1 omg, løft 1.maskes lænke fra foregående omg op på venstre p. Strik lænken sammen
med 1.m (så denne m strikkes dobbelt over 2 omg). På denne måde undgås at striberne forskydes ved omg start/slut på
ydersiden af armen. Fortsæt på denne måde ved hvert farveskift.
Træk så vidt muligt garnet indvendigt til næste strib, pas på ikke at stramme garnet, på denne måde undgår du mange
ender der skal hæftes. Vikl garnet ud en gang imellem så det ikke filtrer.
Hækleforklaringer
Lm = luftmaske: Lav en løkke = 1.lm, stik nålen i løkken *slå om nålen og træk 1m igennem løkken*, gentag fra *-* til det
ønskede antal lm.
Km = kædemaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem både m fra foregående
række og m på nålen.
Fm = fastmaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem (2 m på nålen), slå om nålen
og træk 1 m gennem de 2 m på nålen.
Højre pulsvarmer: Slå 58 m op på strømpep 2½ mm med orange. Fordel m på 1.-4.strømpep på den måde: 14/15/14/15
m. Sæt en markering for omg start (= yderside af armen). Strik herefter rib og striber: ”1 r, 1 vr”, gentag ”-” omg ud, til der i
alt er strikket 11 omg. Skift til strømpep 3 mm, fortsæt i glat og striber. Når der er strikket 4 omg glat, strikkes en hulrække således: *slå om p, 2 r sm*, gentag *-* omg ud.
Strik 5 omg glat og herefter en hulrække, gentag på denne måde med en hulrække på hver 6.omg. Samtidig strikkes indt på 2.omg glat imellem hulrækker og på begge sider af
markering således: 1 r, 2 r sm, strik til der er 3 m tilbage på omg, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r. Gentag indt på hver 6.omg, i alt 7 gange = 44 m. Strik herefter udt på
hver 6.omg på denne måde: 1 r, 1 udt (=løft lænken mellem 2 m, og strik m drejet ret), strik til der er 1 m tilbage på omg, 1 udt, 1 r. Gentag udt i alt 2 gange = 48 m. Fordelt med
12 m på hver p. Fortsæt med striber og hulrækker på hver 6.omg, når der er strikket 60 omg (=1 stribe rapport). Strikkes udt til tommelfingerkile således: 26 m, 1 udt (se ovenfor),
1 r, 1 udt, 21 r = 3 m i kilen/ 50 m på omg. Gentag udt til kile på hver 3.omg i alt 6 gange = 13 m i kilen. Fortsæt i striber og strik hulrækker på hver 6.omg til arb måler 5 cm fra
kilens start. Afslut med orange, strik 1 omg r og en hulrække. Luk af i vrang, ikke for fast.
Montering: Sy pulsvarmerens over- og underhånd sammen med et par sting i indt til tommelfingerkilen, så der dannes hul til tommelfinger. Kant ved hånd: Med hæklenål 3 og
orange, hækles en omg picot’er på denne måde: Begynd på siden af hånden, midt mellem 2 huller, *3 lm+1 fm i 1.lm+1 km i samme m, 1 km i hver af de næste 2 m*, gentag *-*
omg ud, slut med 1 km og 1 km i fm fra 1.picot.
Strik venstre pulsvarmer magen til, blot modsat.
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