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LOTHEPUS PULSVANTER

DG 340-25

HØYRE PULSVANTE

Legg opp 40 m på strømpep nr 4, og strikk 1 omgang vr, 

1 r rundt.

Fortsett med mønster etter diagrammet.

Strikk til arbeidet måler ca 17 cm, slutt med 1., 3., 5. eller 

7. omgang i diagrammet.

Merk av for tommel slik: Strikk 20 m r, strikk de neste 5 m 

med en hjelpetråd, sett m tilbake på venste p, og strikk r 

omgangen ut.

Fortsett med mønster etter diagrammet til arbeidet fra 

markering til tommel måler ca 6 cm.

Strikk 1 omgang vr.

Fell av med r m.

TOMMEL

Trekk forsiktig ut hjelpetråden, fordel m inn på 4 strømpep 

nr 4, og strikk glattstrikk rundt, samtidig som det strikkes opp 

2 m i hver side = 14 m.

Strikk til tommelen måler ca 4 cm, strikk 1 omgang vr.

Fell av med r m.

VENSTRE PULSVANTE

Legg opp og strikk som høyre.

MARKERING TIL TOMMEL

Strikk 15 m, strikk de neste 5 m inn på en hjelpetråd, sett m 

fra hjelpetråden inn på venste p, og strikk videre som høyre 

vante.
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DESIGN 

Dale Garn

GARN 

NATURAL LANOLIN WOOL, 100 % ren ny ull, 

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

Dame

GARNFORBRUK

2 nøster

FARGE

Koks melert 1431

PINNEFORSLAG 

Strømpep nr 4

STRIKKEFASTHET 

22 m mønster på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: LERKE, ALPAKKA FORTE CLASSIC

  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

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Tips! Har du strikket LOTHEPUS -genseren?

Garnrestene kan du bruke til masse fint tilbehør
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