
Susie Rogers'
Reading Mitts / Pulsvarmere

Designer: Susie Rogers
Oversættelse: Strik med Henni

Størrelse
Kvinde Small (Medium, Large)

Garn, ca 183 m
Foreslået garn i original opskriften: Cascade 
Cloud 9 eller Berroco Ultra Alpaca Light.

Strikkeopskriften er designet til garn i den 
amerikanske vægtklasse DK, der typisk har 22 
masker per 10 cm og strikkes på pind 3,5-4,5. Gå 
efter en garn med en løbelængde på 200 - 300 
meter per 100 gram. 

Øvrigt strikkegrej
Strømpepinde str 3,75 mm eller hvad der passer 
med strikkefastheden.

Restegarn eller maskeholder

2 strikkemarkører

Garnnål

Strikkefasthed
22 masker per 10 cm i glatstrik, strikket rundt

Forkortelser
gent ....... gentag

m ........... maske(r)

omg ....... omgang(e)

r ............ ret

2 r sm .... 2 ret sammen (indtagning)

sl o ........ slå om (udtagning)

vr .......... vrang

Blonde mønster
Omg 1: strik alle m vr 

Omg 2: strik alle m r

Omg 3: strik alle m vr

Omg 4 og 5: strik alle m r 

Omg 6: {sl o, 2 r sm} gent omg ud

Omg 7 og 8: strik alle m r

Omgang 9: strik alle m vr 

Omgang 10: strik alle m r

Omgang 11: strik alle m vr 

Note til str Small og Large
For at få antallet af masker til at passe i 
blondemønsteret i str small og large kan man lave 
følgende ændringer:

Omg 6, de sidste 3 m: tag 1 m løst af som ret, 2 r 
sm, træk den løse maske over den sidst strikkede 
maske og af pinden.

Omg 7: Lav en udtagning i løbet af omgangen.



Instruktioner
Slå 42 (48, 54) masker op på strømpepinde. Fordel
maskerne jævnt på pindene. Placer en 
omgangsmarkør og sæt sammen for at strikke 
rundt. Undgå at maskerne har snoet sig på 
pindene. Strik 4 omg ret. 

Næste omgang (vendeomgang til kanten): 

{sl o, 2 r sm} gent omg ud.

Strik 4 omg ret.

Indtagnings omgang: {4 r, 2 r sm} gent omg ud. 
35 (40, 45) m på pindene.

Strik omg 1-11 af blonde mønsteret 1 gang, og 
fortsæt derefter i glatstrik (alle masker ret) indtil 
strikketøjet måler ca. 13 cm fra vendeomgangen 
eller til den ønskede længde. 

Tommelfingerkile
Omg 1: Strik ret indtil 1 m før omgangsmarkøren.
Placer endnu en strikkemarkør, tag 1 m ud, strik 1 
r, tag 1 m ud. 

Omg 2 og 3: Strik alle masker ret.

Omg 4: Strik ret til den første markør, løft 
markøren over på højre pind, tag 1 m ud, strik ret 
til omgangsmarkøren, tag 1 m ud, løft markøren 
over på højre pind.

Gentag omg 2-4 yderligere 3 (4, 5) gange. Der er 
nu 11 (13, 15) tommel masker imellem 
markørerne. Omfordel maskerne på 
strømpepindene, hvis det er nødvendigt. 
Markørerne skal blive på samme sted. 

Hånden
Strik ret til den første markør, fjern markøren og 
placer de 11 (13, 15) tommel masker på et stykke 
restegarn eller en maskeholder. Slå en maske op 
henover gabet ved tomlen og sæt sammen til at 
strikke videre rundt, idet omgangsmarkøren 
forbliver samme sted. 35 (40, 45) m på pindene.

Fortsæt med at strikke glatstrik indtil arbejdet 
måler ca. 1,3 cm fra toppen af tommelfingerkilen. 

Gentag omg 1-11 af blonde mønsteret.

Strik 4 omg ret. 

Gentag vendeomgangen.

Strik 4 omg ret.

Luk af. 

Tomlen
Placer de 11 (13, 15) tommel masker på 3 
strømpepinde. Saml 1 m op og strik den ret i gabet
hvor tomlen møder håndfladen. 12 (14, 16) m på 
pindene.

Placer en markør og sæt sammen for at strikke 
rundt. 

Strik glatstrik ca. 1,3 cm.

Omg 1: Strik alle m vrang

Omg 2: Strik alle m ret 

Omg 3: Strik alle m vrang 

Omg 4: Strik alle m ret 

Luk af. 

Afsluttende Detaljer 
Vend kanten i toppen og bunden af pulsvarmerne 
langs vendeomgangene og sy kanterne fast med en
garnnål og matchende garn. Hæft løse ender. Vask 
og blok forsigtigt, hvis du har lyst.


