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6 Sittepute

Se bilde side 3, 4 og 11

Garn: Pt Pelini
Garnalt: Pt Pelini, Petter, Pelana, Mitu og 3 tr. Strikkegarn
Linbeige nr 10

200 g

Veil. pinnenummer: 5 korte p og rundp nr 3 ½
Heklenål nr 3 ½
Strikkefasthet: 22 m glattstrikk = 10 cm
Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du
skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinner.
Tilbehør: Innerpute og trykknapper
Mål:
Lengde .................................................................
Bredde..................................................................
Høyde...................................................................

40 cm
40 cm
8 cm

Legg opp 12 m på 4 korte pinner nr 3 ½ = 3 m på hver
pinne Strikk rundt:
1.omg: r
2.omg: Øk 8 m slik: *1 r, 1 kast, 1 r (= midtm), 1 kast, 1 r*,
gjenta fra * til * = 20 m
3.omg: Alle m strikkes r, alle kast strikkes vridd r.
4.omg: Øk 8 m slik: *2 r, 1 kast, 1 r (= midtm), 1 kast, 2 r*,
gjenta fra * til * = 28 m
5.omg: Som 3.omg.
Fortsett rundt på denne måten og øk 1 m på hver side av
midtm annenhver omg til puten måler 20 cm målt fra
midten og ut. Avslutt med en omg uten øking. Strikk 1 omg
vr (= brettekant 1), strikk i underkant av 8 cm glattstrikk (=
putens høyde), på siste omg fell av 66 m midt på ene
siden til åpning. Strikk ytterligere 1 omg r og legg opp 66
m over de felte. Strikk 1 omg vr (= brettekant 2). Strikk 1
omg r. Fortsett rundt og strikk tilsvarende første del, men
fell 1 m på hver side av midtm ved å strikke 2 m vridd r
sammen før midtm og 2 r sammen etter. Når det står igjen
12 m, avslutt med en omg uten felling, klipp tråden, trekk
den gjennom de resterende m.
Hekle en omg krepsem (= fm som hekles fra venstre mot
høyre) langs hver brettekant. Hold den siden av puten
med øking/felling mot deg når du hekler. Ta trekket over
innerputen og sy til åpningen med skjulte sting, eller sy i
trykknapper.
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