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Nemme pulsvarmere, som både varmer og 
pynter. Der strikkes med tre tråde, og det 
giver mange muligheder for at variere farve-
valg; strik pulsvarmerne tone i tone eller sæt 
kontrastfarver sammen.
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Materialer:
100 g Indiecita (IN) og 50 g Cinnia (CN) fra Filcolana:
Grå: IN: 401 og 402, CN: 401; Mint: IN: 197 og 235, 
CN: 281; Søgrøn: IN: 146 og 808, CN: 146; Grøn: 
IN: 244 og 260, CN: 288; Gul: IN: 233 og 285, CN: 
287; Orange: IN: 237 og 813, CN: 215; Pink: IN: 226 
og 813, CN: 291
Pinde 6 mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Længde ca 15 cm. Passer til håndledsomkreds: 14-15 
(15-16) 16-18 (18-20) cm 
Strikkefasthed
16 m og 32 p i retstrikning på p 6 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Pulsvarmerne er strikket i retstrikning frem og tilbage. 
Strik til arb kan nå rundt om håndledet. Strik sammen 
til et rør og luk af i én arbejdsgang. 
Pulsvarmer
Slå 25 m op på pind 6 mm med 2 tråde Indiecita (1 tr 
i hver farve) og 1 tråd Cinnia. Strik retstrikning frem 
og tilbage. Sidste m på alle p tages vr løs af med gar-
net foran arbejdet. Strik 44 (48) 54 (60) p r. 
Montering  
Strik sammen til et rør og luk af således: Fold arb 
midt på så opslagningskanten er bagved pinden med 
m på. Strik samtidigt gennem første m på p og første 
m i opslagningskanten, så de to m strikkes r sammen. 
*Fortsæt med at strikke samtidigt gennem den næste 
m på p og den næste m i opslagningskanten, så de 
to m strikkes sammen. Luk 1 m af på højre p ved at 
trække 1. m over 2. m*. Gentag fra * til * til alle m er 
lukket af og arb har form som et rør.
Strik en pulsvarmer mere på samme måde.


