Længde: 12,5 cm.
Håndens omkreds: 15 cm på det
bredeste sted.
Note
Hver pulsvarmer strikkes rundt i omg,
begynd ved håndleddet. Til tommelfingerens åbning lukkes m af og der slås
nye m op.

LW3998DK

Strikkeforklaringer:
1 udt: Udtagning: Strik 1 r i forreste
maskebue, lad m blive på venstre p,
strik 1 r i bagerste maskebue (= drejet r)
og løft de 2 m af.
2 r sm: Strik 2 ret sammen.
Glatstrik, strikket rundt i omg: Ret på
alle omg.

Nem

Strik
Design af Laura Bain

Dette skal du bruge:
RED HEART® Reflective®:
1 ngl fv 08704 neon pink.
Strømpepinde: 5,5 mm.
Strikkemarkør, stoppenål.

7.-10.omg: Glatstrikning.
11.omg: Strik glatstrikning indtil de sidste
2 m, 2 r sm = 25 m.
12.omg: 2 r sm, strik glatstrikning omg
hen = 24 m.
Rib ved hånd:
Strik 5 omg rib, *2 r, 2 vr*, gentag *-* omg hen.
Luk af, ikke for fast.
MONTERING
Hæft alle ender.

FORKORTELSER
arb = arbejdet; fv = farve; ngl = nøgle;
indt = indtagning; m = maske(r); omg =
omgang(e); r = ret; 2 r sm = 2 ret
sammen; sm = sammen; udt = udtagning;
vr = vrang.

PULSVARMER (strik 2 ens)
Slå 24 m op på strømpep 5,5 mm og
fordel m, sæt en markør for omg
begyndelse.

STRIKKEFASTHED:
15 m og 18 omg i glatstrikning
på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
Hvis strikkefastheden ikke
passer, prøves med tyndere
eller tykkere pinde.

Rib ved håndled: Strik 5 omg rib,
*2 r, 2 vr*, gentag *-* omg hen.
Fortsæt i glatstrikning til arb måler 9 cm.

Uden blitzlys

Hokus Pokus
Pulsvarmer

RED HEART®
Reflective ®
Art. 9809820
løbelængde
80 m/100 g ngl

De varme og bløde pulsvarmere er hurtigt
strikket! Garnet har en tråd der reflekterer
lyset, når du er i nærheden af blitzlys eller
billygter, får de en magisk effekt.

Tommelfingerkile
1 omg: Strik glatstrikning indtil der er 1 m
tilbage, 1 udt, se forklaring = 25 m.
2.omg: 1 udt, strik glatstrikning omg hen
= 26 m.
3.og 4.omg: Gentag 1.og 2.omg = 28 m.
5.og 6.omg, tommelfingeråbning: Strik
glatstrikning indtil de 2 sidste m, luk de 2
sidste m og de 2 første m på næste omg,
fjern markøren, strik glatstrikning indtil de
aflukkede m, slå 2 nye m op over de
aflukkede, sæt markøren for begyndelse
af ny omg = 26 m.

Med blitzlys

OBS: Printes som A4 format, liggende.
Find flere ideer og inspiration på: www.redheart.de
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