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Pulsvarmere i smockstrik – den lette teknik☺

Str: one size, passende til almindelig damehånd.
Garn: 50 g Alpacca 400 (100% alpaccauld) og 50g woll-silk
(75%lammeuld og 25%silke) fra hjertegarn. (1 tråd af hver
strikkes sammen)
Pinde: Strømpepinde nr 3 og 3,5.
Strikkes pulsvarmeren med magic loop rundpind nr 3 og 3,5
(80cm) og en hjælpepind nr 3,5.
Forkortelser:
R=ret, vr =vrang, p=pind, omg= omgang, hjp=hjælpepind, vr
udt= udtagning i vrang (løft lænken op mellem to masker og
strik den drejet vrang) mrk = mærke – mærket føres hele
tiden med op mens der strikkes.
Pulsvarmere
Slå 56 masker op med strømpepinde nr 3. Strik rundt i rib, 2
ret, 2 vrang i alt 8 omgange.
Skift til p nr 3,5 og begynd på smockmønsteret. Sæt et
mærke ved omgangens begyndelse, bliv ved med at flytte
mærket op langs arbejdet, så du hele tiden ved hvor
omgangen starter.
1.omg: *6 m på en hjælpepind (2 ret, 2 vrang, 2 ret), sno garnet stramt rundt om maskerne 3 gange

mod uret. Strik så maskerne fra hjælpepinden, 2 vrang.* Gentag *-* omgangen rundt.
Herefter 2.-6. omg rib, som maskerne viser.
7. omg: Gentag nu smockomgangen, men den forskydes 4 masker således: Start med 2 r, 2 vr, *6
m på en hjælpepind (2 ret, 2 vrang, 2 ret), sno garnet stramt rundt om maskerne 3 gange mod
uret. Strik så maskerne fra hjælpepinden, 2 vrang.* Gentag *-* omgangen rundt. Slut omgangen
med at sno omgangens sidste 4 masker sammen med omganges første 2 r m.
8.-12. omg rib.
Gentag omg 1-6.
Herefter fortsættes med 7.om samtidig med, at der tages ud til tommelfingerkile omkring de 2
første vr m på omgangen: 1vr udt, 2 vr, 1vr udt. Strik resten af omg almindelig efter mønster.
Fortsæt med udt til tommelfinger således på hver 2.pind: Tag 1 vrang maske ud, på hver side af
de foregående udtagede vrang masker= 2 udtagede vrangmasker på hver 2. omg. Fortsæt til der i
alt er taget ud 6 gange= 12m (68m i alt). Bliv hele tiden ved med at strikke smockmønster over de
resterende masker.
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Tips til tommelfingerkile: De 2 retstrikkede
masker mod vrangmaskerne i
tommelfingerkilen strikkes ikke med i
smocken.

På næste omg, sættes de 12 vr m midt for ved tommelfingerkilen i hvil og slå 5 nye masker op
ovenover. De nye masker strikkes vrang, Strik 2 af disse vrang maske sammen på hver omg (1
indtagning på hver omg) i alt 5 gange. Fortsæt samtidig med smockmønsteret over de resterende
masker til arbejdet, fra tommelfingerens hvilende m måler ca 4cm. Sørg for at slutte med en omg,
hvor der snoes. Strik 8 omg almindelig rib. Luk af.
Tommeltot:
Sæt de 12 masker fra hjælpepinden ind på strømpepinde (eller rundp til magicloop) strik nu 12
masker op rundt langs hullet. Strik rundt i rib (2 r, 2 vr) til ribben på tommeltotten måler ca 3 cm.
Luk af
Hæft alle ender og strik en pulsvarmer magen til. (Der er ikke forskel på højre og venstre)

Rigtig god strikkelyst☺
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