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“For resten”
- pude strikket i Firkløver rester
Design: Anette Hvidkær
© Tante Grøn

Mon ikke alle vi glade strikkere kender til at vi får samlet en masse garnrester, som vi ikke helt ved hvad vi skal bruge til, men som vi heller ikke
nænner at smide ud?
Min kurv var godt fyldt op af firkløver rester som nu er blevet til denne
helt unikke pude. Puden kan selvfølgelig også strikkes af garn der er købt
til projektet, sørg for at blande farver du ellers ikke ville sætte sammen,
så får du et sjover resultat.

Garnforbrug:
				
Pind:			
Strikkefasthed:
Færdige mål:
Monteringspude:

210 gr. Firkløver rester (7 bundter) eller endnu bedre,
del 14 bundter med en strikkeveninde!
nr. 5
19 m x 28 p. = 10 x 10cm.
38 x 76 cm.
40 x 40 cm.
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Puden er strikket i ret strik, hvor der skiftevis strikkes 2 p. i en
farve og 2 pinde i en anden farve.
Farveskift:
Der skiftes farve lige der hvor farve slipper op, denne tilfældighed er med
til at give puden det levende og harmoniske udtryk.
Slå 3m. op, strik en p.
På næste pind(ret siden af arbejdet) tages 1 maske ud i først maske og 1 maske
i sidste maske = 2 nye masker på hver pind
Strik hele pinden ret
Skift til farve 2. Tag ud i første og sidste maske
Strik hele pinden ret.
Forsæt med disse fire pinde til arbejdet måler 38 cm. i bredden.
Fortsæt udtagningen i første maske på pinden.
MEN luk nu den sidste maske på pinden af.
(Stadig kun på ret siden af arbejdet ).
Strik til højden på arbejdet er 76 cm.
Nu lukkes derefter af for både første og sidste maske på pinden.
Montering:
Hæft alle enderne. (Og der kan være MANGE når det er rester der brugt).
Sy de 2 siderne sammen, kom monterings puden i og sy nu den sidste
side sammen.

God fornøjelse.
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