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17-07
MEGA PUTE & PLEDD
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
CRAZY MEGA WOOL 100 % ull,
200 gram = ca 25 meter

DESIGN

Helle Slente

STØRRELSE
		

Bredde ca 120 cm
Lengde ca 200 cm

GARNFORBRUK
Natur 01 = farge 4
Koksgrå 04 = farge 1
Lys grå 02 = farge 3
Grå 03 = farge 2

14 nøster
8 nøster
8 nøster
7 nøster

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp nr 30
Heklenål nr 20

STRIKKEFASTHET
		

3 m i rillestrikk på
p nr 30 = ca 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

m = maske, p = pinne, r = rett

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten
avtale med House of Yarn AS.
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PLEDD
15 ruter i denne sammensetning:
5 ruter i farge 1 + 4 (koksgrå + natur)
5 ruter i farge 2 + 4 (grå + natur)
5 ruter i farge 3 + 4 (lys grå + natur)
RUTEN strikkes slik:
Legg opp 25 m med farge 1, 2 eller 3 på rundp nr 30, og strikk
frem og tilbake slik:
1. p: (Vrangen) Strikk r.
2. p: Strikk r til 1 m før midterste m, ta 1 m løs av, 2 r sammen,
trekk den løse m over, strikk r ut p.
3. p: Strikk alle m r.
Gjenta 2. og 3. p 2 ganger til.
Skift til farge 4 og gjenta 2. og 3. p til det gjenstår 3 m.
Avslutt slik: Ta 1. m løs av, 2 r sammen og trekk den løse m
over. Klipp garnet av og fest begge tråder ved å dele endene i
to, og feste de, så det ikke ses fra retten eller vrangen.
Strikk 4 ruter til i samme fargeblanding.
Sammenhekling på vrangen: Hekle etter hvert enkeltrutene
i samme fargeblanding sammen en og en, så det danner
mønsteret som er vist i diagrammet. Bruk alltid den mørke
farge, som er brukt i den gjeldende rute. Til slutt hekles
de 3 lange remsene (med 5 ruter i hver) sammen med farge 2.
Fest alle tråder.

DIAGRAM

Farge 4: Natur 01
Farge 3: Lys grå 02
Farge 2: Grå 03
Farge 1: Koksgrå 04
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PUTE
Legg opp 41 m med farge 1 på rundpinne nr 30, og strikk frem
og tilbake slik:
1. p (Vrangen): Strikk r.
2. p: Strikk r til 1 m før midterste m, ta 1 m løs av, 2 r sammen,
trekk den løse m over, strikk r ut pinnen.
3. p: Strikk r.
Gjenta 2. og 3. p 3 ganger til.
Skift til farge 2, og gjenta 2. og 3. p 4 ganger.

Avslutt slik: Ta 1. m løs av, 2 r sammen og trekk den løse m
over. Klipp av tråden og dra den ut av m. Fest trådene ved å dele
hver ende i to, og feste de separat på vrangen.
Strikk et putestykke til, men skift om på fargene så rekkefølgen
blir: Farge 4 – 3 – 2 – 1.
Velg en farge til sammensying, her er brukt farge 2. Legg
stykkene opp på hverandre med retten ut. Sy de 3 sider
sammen ved å kaste over kantene, 1 sting pr rille. Plasser
innerputen og sy siste side på samme måte.

Skift til farge 3, og gjenta 2. og 3. p 4 ganger.
Skift til farge 4, og gjenta 2. og 3. p til det gjenstår 3 m.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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