Stribe

- en lækker pude

Design: Ann Bjernå
En skøn pude strikket i lækker alpaca. Der
er rig mulighed for at lege med farver i de
mange striber – det er bare om at komme i
gang.
Puden er monteret med usynlig lynlås i den
ene ende. Hvis du ikke har mod på dette, kan
du selvfølgelig også sy (eller hækl) den sammen i hånden.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana:
100 g i farve 402 (mellemgrå) (BF)
50 g i følgende farver:
285 (karry) (MF1), 401 (lysegrå) (MF2), 404 (koksgrå) (MF3), 286 (purpur) (MF4) og 228 (støvet blå)
(MF5)
Rundpind 3½ mm, 60 cm eller 80 cm
Usynlig lynlås, 40 cm
Lynlåsen kan nemmere sys i, hvis du har bruger vliseline (her er brugt vliseline 410)
Fyldpude 50 x 50 cm (fås blandt andet i Ikea)
Størrelse
50 x 50 cm
Strikkefasthed
22 m og 31 p i glatstrikning (i dobbelt garn) på p 3,5
mm = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Først strikkes et rør. Røret sys sammen i begge ender
på symaskine (med lynlås i den ene ende). (Alternativt kan du sy eller hækle puden sammen i hånden).
Pude
Der strikkes med dobbelt garn i hele arbejdet.
Slå 216 m op med MF1. Saml til en ring. Strik 10 omg
r.
Strik 10 omg r med MF2
Strik 22 omg r med BF
Strik 8 omg r med MF3
Strik 6 omg r med MF4
Strik 19 omg r med MF5
Strik 7 omg r med MF4
Strik 7 omg r med MF2
Strik 24 omg r med BF
Strik 11 omg r med MF2
Strik 12 omg r med MF1
Strik 3 omg r med MF2
Strik 7 omg r med MF3
Strik 7 omg r med MF4
Luk af.
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Montering
Hæft alle ender.
Stryg vliseline på vrangsiden i den ende, hvor lynlåsen skal sidde: Stryg et 3-4 cm bredt bånd af vlieseline på helt ude langs kanten (Vær opmærksom på at
vlieseline 410 kun er strækbar i den ene retning. Du
skal stryge det på, så det er fast (ikke strækbart) i
den retning, du syr lynlåsen i.) Sy lynlåsen i på retsiden (brug en symaskine). Sy puden til på begge sider
af lynlåsen fra vrangsiden.
Sy den anden ende af puden sammen fra vrangsiden
(brug en strækbar ligeudsøm, eller en lille zigzag).
Hvis din symaskine ikke har overtransportør, kan du
med fordel stryge et bånd vlieseline på vrangsiden
inden du syr.
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