Monocolour - strikkede puder
Design: Stine Gudmand-Høyer
Bløde og elegante sofapuder strikket med to
garnkvaliteter. Ved at kombinere flere typer
garner i samme pude kommer der et unikt
farvespil. Denne pude er strikket med en merinould sammen med et vamset, løst spundet
garn i ren uld. Naturgarnet har en åben og
løse struktur, hvilket skaber en kontrast til
merinogarnets markerede overflade, der er
tvundet med en særlig høj twist. Det bløde
mod det faste får merinogarnet til at skinne
og ligne silke. Puden er strikket rundt i ret.
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Materialer:
300 g Naturgarn fra Filcolana
100 g Cinnia fra Filcolana
Pude 50x50 cm:
CN i farve 220 og NG i farve 246
Puder 40x60 cm:
Turkis variation: CN i farve 280 og NG i farve 224
Kongeblå variation: CN i farve 270 og NG i farve 212
Rundpind 7 mm, 80 (40) cm
Monteringspude: 40 cm x 60 cm (50 cm x 50 cm)
Størrelser:
Længde x bredde: 60 cm x 40 cm (50 cm x 50 cm)
Strikkefasthed:
12 m og 17 p i glatstrik på p 7 mm = 10 cm x 10 cm
Arbejdsgang:
Puden er strikket rundt i glatstrik som et rør. Når røret
har den rette længde, svarende til pudens længde,
lukkes af. Puden vaskes og tørres. Monteringspuden
lægges i og åbningerne lukkes ved at hækle kanterne
sammen. Sammenhæklingen danner en dekorativ og
flad søm.

Pude:
Slå 140 (115) m op på rundpind 7 mm med NG. Strik
rundt og fortsæt med 1 tråd af hver kvalitet. Strik 64
(78) p eller til næsten alt garnet er brugt. Sørg for at
have garn til aflukning og montering. Luk af med NG.
Montering:
Vask arbejdet i koldtvand, rul det i et håndklæde og
lad det tørre liggende fladt, så kanterne ruller mindst
muligt. Når arbejdet er tørt, lægges monteringspuden
inden i røret. Åbningerne lukkes ved at hækle kanterne sammen således:
Med hæklenål 4½ mm hækles der med CN. Læg
puden fladt og begynd i det ene hjørne. Hækl kædemasker gennem én lænke i begge kanter frem til det
modsatte hjørne og luk af. Der hækles kun i de inderste lænker, som ligger lige op ad hinanden. Gentag
processen i den anden åbning. Hæft ender.
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