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Her er leget med i retstrik og reliefmønster 
som dekoration. Pulsvarmerne er strikket 
skiftevis med en og to tråde, herved får de 
både fasthed og en grad af transparens. 
Du kan naturligvis også undlade reliefmønste-
ret, og bare lege med retriller.
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Materialer
40 g Indiecita fra Filcolana (IN)
Strømpepinde 3 mm
En rest garn til hjælpegarn (HG)
En stramajnål til sammensyning

De viste modeller (billederne til højre, oppefra og 
ned): fv. 244 (Grøn), fv. 813 (Hindbær melange), fv. 
808 (Aquadis melange)

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Længde ca. 12 cm
Passer til håndledsomkreds: 14-15 (15-16) 16-18 
(18-20) cm 

Strikkefasthed
24 m og 52 p i mønsterstrik på p 3 mm = 10 cm x 10 
cm.

Arbejdsgang
Pulsvarmerne er gennemgående strikket i retstrik 
med skiftevis 1 og 2 tråde. 
Der strikkes skiftevis frem og tilbage på p, eller kun 
fra den ene side uden at arbejdet vendes. 
På oversiden af pulsvarmerne er der et reliefmønster, 
hvor der både indgår hul- og slipmønster. Reliefmøn-
ster kan udelades (som på det hinbærfarvede par på 
det midterste billede).

Strikkes der med to tråde fra samme garnnøgle, tages 
den ene tråd indefra og den anden tråd udefra.

Pulsvarmere
Slå 29 m op på pind 3 mm med hjælpegarn (HG) og 
strik 1 p r med HG (første p er retsiden). Skub ma-
skerne tilbage på pinden, da næste p skal strikkes fra 
samme side af arb. Skift til Indiecita (IN) og strik 1 p 
r med 1 tråd. Der er nu 2 p glatstrik, hvor af kun den 
ene er strikket med IN (p strikket med HG erstattes af 
IN ved montering). Vend og strik 3 p r frem og tilbage 
med 2 tråde IN. *Vend og strik 1 p r med den ene af 
de to tråde IN. Skub maskerne tilbage på pinden, da 
næste p skal strikkes fra samme siden af arb. Strik 1 
p r med den anden tråd IN. Vend og strik 3 p r frem 
og tilbage med begge tråde IN*. Der er nu strikket 10 
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p = 2 rapporter. Gentag fra * til * yderligere en gang.
Model med reliefmønster: Strik reliefmønster ved at 
følge diagrammet. Begynd ved 1.p. 
Model uden reliefmønster: Gentag fra * til * yderli-
gere 6 gange.

Der er nu strikket i alt 9 rapporter. Gentag fra * til * 
yderligere 5 (6) 7 (8) gange til der er i alt 14 (15) 16 
(17) rapporter. 

Aflukning: Vend og strik fra retsiden 1 p r med HG. 
Luk af med HG. Aflukningen i HG fjernes til sidst når 
pulsvarmeren er syet sammen.

Nu er pulsvarmeren klar til at blive syet sammen. 
Bryd garnet, dog skal den ene tråd IN være ca. 40-50 
cm lang, da den skal bruges til at sy pulsvarmeren 
sammen med. 

Montering 
Sy pulsvarmeren sammen med maskesting til et rør. 
Det er nemmest at sy sammen fra vrangsiden. Fold 
arb ret mod ret, så kanterne med hjælpegarnet stø-
der op mod hinanden. Følg hjælpegarnet og sy med 1 
tråd IN vr-m fra vrangsiden af arb. Fjern hjælpegar-
net. Hæft ender.

Strik en pulsvarmer mere magen til.

Reliefmønster
Diagram og tegnforklaring til reliefmønster.

P = Pind nr. i diagrammet. Begynd ved 1.p.
T = Antal tråde IN, der strikkes med. Strik skiftevis 
2 p r med 1 tråd og 3 p r med 2 tråde (for uddybning 
se også beskrivelse i opskriften ovenfor). 
R = Pile angiver strikkeretningen (set fra retsiden)
M = Maske nr. (set fra retsiden). 

1 r (r på retsiden og vr på vrangsiden)

Slå om (hul)

Slå om, tag 1 vr løst af (strikkes sammen på næste p)

2 vr sm

1.p: Tag 1 vr løst af med garnet foran arb. 2.p: 1 r (slip)

1 vr (vr på retsiden og ret på vrangsiden)


