






Hjertepude

#lilehjertepude


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse


Lille (stor)


Bredde


Ca. 32 (40) cm, målt fladt


Højde


Ca. 28 (34) cm, målt fladt


Garn 


Peruvian Highland Wool 4 (4) nøgler fv 271 fra Filcolana


Paia 3 (4) 4 (5) 5 (6) nøgler fv 708 fra Filcolana


Pinde 


Rundpind 5 mm, 80 cm


Strikkefasthed


13 masker x 20 pinde = 10 cm


Tilbehør


Bamsefyld


Nyttig viden


Puden strikkes nedefra, med teknikken magic loop. Ved hjertets to toppe deles arbejdet og hver 
side strikkes færdig for sig. 


Puden fyldes  med fyld, inden der lukkes af. 




Hjertepude


Slå 8 (12) masker op med 8-talsopslag. Sæt en markør i hver ende af opslaget. 


1. Omgang: Strik *2 ret, slå om, 4 (8) ret, slå om, 2 ret* - gentag *-* over anden halvdel af arbejdet. 

2. Omgang: Ret over alle masker. Strik omslag drejet ret.

3. Omgang: Strik *2 ret, slå om, 6 (10) ret, slå om, 2 ret* - gentag *-* over anden halvdel af 
arbejdet. 

4. Omgang: Ret over alle masker. Strik omslag drejet ret. 


Forsæt udtagningerne, til der er 84 (104) masker på omgangen. Strik 5 (7) cm lige op, i glatstrik. 

Del maskerne til to toppe: Strik ret over de første 21 (26) masker, sæt de næste 42 (52) masker på 
hvil, strik ret over omgangens sidste 21 (26) masker. Sæt en markør ved omganges start og igen 
efter 21 (26) masker. 


Indtagning til toppe

1. Omgang: 1 ret, 2 ret sammen, strik til 3 masker før næste markør, strik 2 drejet ret sammen, 2 

ret, 2 ret sammen, strik til 3 masker før næste markør, strik 2 drejet ret sammen, 1 ret.

2. Omgang: Ret over alle masker.


Gentag indtagningerne på hveranden omgang, i alt 5 (6) gange, til der er 22 (28) masker på 
omgangen.


Strik 1 omgang ret. Strik alle masker sammen 2 og 2. I den store størrelse gentages den sidste 
indtagningsomgang.

Bryd garnet og træk det gennem de resterende masker. Hæft ende. Strik den anden top magen til.

Fyld hjertet med pudefyld, inden toppen lukkes.
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God strikkelyst! 


