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En fin lille veninde- eller værtindegave som 
kan strikkes på et par aftener. Pulsvarmerne 
er strikket helt i ret og kan være ensfarvede 
eller stribede som her. Bemærk at striberne 
ligger på skrå i hver sin retning, så pulsvar-
merne er spejlvendte!
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Materialer
Ca. 20 g i alt fordelt på én eller flere farver i Arwetta 
Classic, Arwetta Extra Merino, Indiecita eller New Zea-
land Lammeuld, alle fra Filcolana
De røde pulsvarmere er strikket i Arwetta Classic i fv 
253 (power pink), 188 (pink) og 252 (chokorange).
De grønne pulsvarmere er strikket i Indiecita i fv 234 
(lys grøn), 228 (petrol) og 221 (mellemgrøn). 
Pinde 3 mm
Hæklenål 2½ mm

Størrelser
One size

Mål
Omkreds: Ca. 19 cm
Længde: 10-14 cm (kommer an på valg af garn)
Længden kan reguleres ved at slå flere eller færre 
masker op. Omkredsen kan reguleres ved at strikke 
stykket kortere eller længere.
 
Strikkefasthed
26-28 m og 52-56 p i retstrikning på p 3 mm = 10 x 
10 cm. (Strikkefastheden er ikke så afgørende, idet 
størrelsen i forvejen tilpasses individuelt, men sørg for 
ikke at strikke for løst – så bliver resultatet pænest.)

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.

Arbejdsgang
Princippet er enkelt: Slå masker op og strik ret mens 
du tager ud i den ene side og ind i den anden. Luk 
af, når stykket er langt nok i siderne til at nå rundt 
om håndleddet. Du ender med en ”skæv firkant”. 
Denne sys sammen til et rør langs opslagnings- og 
aflukningskanten, og striberne ligger nu dekorativt på 
skrå. Slut af med en hæklet kant i den ene ende.

Pulsvarmer nr. 1
Slå 44 m op på p 3 mm og strik 1 p ret.
Næste p (retsiden): 2 r, 1 udt, strik ret til de sidste 3 
m, 2 r sm, 1 r.
Næste p: Ret.
Gentag disse 2 p – og strik evt. striber undervejs – til 
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siden af arb når rundt om dit håndled (ca. 19 cm).
Luk af i ret fra retsiden.

Pulsvarmer nr. 2
Slå 44 m op på p 3 mm og strik 1 p ret.
Næste p (retsiden): 1 r, 1 o-indt, strik ret til de sidste 
2 m, 1 udt, 2 r.
Næste p: Ret.
Gentag disse 2 p – og strik evt. striber undervejs – til 
siden af arb når rundt om dit håndled (ca. 19 cm).
Luk af i ret fra retsiden.

Striber
De viste pulsvarmere er strikket i striber i 3 forskelli-
ge farver i nedenstående rækkefølge. Der strikkes lige 
mange pinde i hver farve, så det spiller ingen rolle, 
hvilken farve du kalder hhv. A, B og C. (Men du kan 
selvfølgelig også komponere dine egne striber!)
4 p fv A
2 p fv B
4 p fv C
2 p fv A
4 p fv B
2 p fv C
Garnerne føres op langs siden af arb uden at brydes 
for hver stribe.

Montering
Sy opslagnings- og aflukningskanten sammen, så der 
dannes et rør – sømmen ligger på skrå (som på røret 
fra en rulle toiletpapir). Sy med små kastesting fra 
retsiden.

Hæklet kant
Hækl med en farve efter eget valg en omg fastmasker 
i den ende af pulsvarmeren hvor trådene er ført op 
langs siden (skjul trådene ved at hækle omkring dem) 
– ca. 1 fm for hver retrille. Hækl derefter en omg 
picot’er: *1 fm i næste m, 3 lm, 1 fm i den første af 
disse lm, spring 1 m over*, gentag fra * til * omg 
rundt. Bryd garnet og hæft alle ender.


