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Dekorativ sofapude strikket med to garnkva-
liteter. Ved at kombinere flere garnkvaliteter 
i samme pude kommer der et unikt farvespil. 
Denne pude er strikket med en tynd alpaka 
sammen med en kraftigere uld. Alpakagar-
net har automatisk farveskift og nuancer 
som matcher ulden. På den led kan farverne 
i puden bruges til at fremhæve stuens far-
ver. Vælg selv farver og skab kontraster eller 
tone-i-tone. 
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Materialer:
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
100 g farve 801 (Søgrøn (Melange)) – PH1 
100 g farve 802 (Mos (Melange)) - PH2 
100 g farve 255 (Limelight) - PH3 
Indiecita fra Filcolana:
100 g i farve 507 (Earth Sea) - IN 
Rundpind 4½ mm, 40 cm 
Monteringspude: 60 cm x 40 cm 

Størrelse:  
Længde x bredde: 60 cm x 40 cm 

Strikkefasthed: 
16 m og 22 p i mønster på p 4½ mm = 10 cm x 10 
cm 

Forkortelser: 
p: pind(e) 
m: maske(r) 
lm: luftmaske(r) 
fm: fastmaske(r) 
arb: arbejde(t)

Arbejdsgang: 
Puden er strikket rundt i glatstrik med skiftevis 2 p 
med 1 tråd PH og 1 p med 1 tråd PH OG 1 tråd IN. 
Når røret har den rette længde, svarende til pudens 
længde, lukkes af. Monteringspuden lægges inden i og 
åbningerne lukkes ved at hækle kanterne sammen. 
Sammenhæklingen danner en synlig, dekorativ kant.

Pude: 
Slå 125 m op på rundpind 4½ mm med 1 tråd PH1. 
Strik rundt i ret. Fortsæt i mønster med *2 p 1 tr 
PH1, 1 p 1 tr PH1 OG 1 tr IN*. Gentag fra * til * til 
arb måler 17 cm. Skift til farve PH2. Strik *2 p 1 tr 
PH2, 1 p 1 tr PH2 OG1 tr IN*. Gentag fra * til * i alt 
23 cm (det samlede arb måler i alt 40 cm). Skift til 
farve PH3. Strik *2 p 1 tr PH3, 1 p 1 tr PH3 OG1 tr 
IN*. Gentag fra * til * i alt 17 cm (det samlede arb 
måler i alt 57 cm). Luk af med 1 tr PH3.  
 

Montering: 
Vask arb i koldt vand, rul det i et håndklæde og lade 
tørre liggende, så kanterne ruller mindst muligt. Når 
arb er tørt, lægges monteringspuden inden i røret. 
Åbningerne lukkes ved at hækle kanterne sammen 
således:
Med hæklenål 4½ mm hækles der med begge garn-
kvaliteter (PH i samme farve som puden har i den 
pågældende ende). Læg puden fladt og begynd i det 
ene hjørne. Der hækles gennem begge kanter på 
samme tid. Før nålen gennem en kantmaske i hver 
side af kanten, hækl 1 fm, *1 lm, 2 fm *. Gentag fra 
* til * frem til det modsatte hjørne og luk af. Gentag 
processen i pudens anden ende. Hæft ender.


