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HEGRE

335∙03 GIGA NTUS GULVPUTE
DESIGN

Helle Slente

GARN
		
		
		
		

HEGRE 100 % ren, ny ull,
50 gram = ca 75 meter
PURE ECO FUR 70 % økologisk ull,
25 % alpakka, 5 % polyamid,
50 gram = ca 55 meter

STØRRELSE

Ca 95 x 65 cm

GARNFORBRUK
HEGRE
Ubleket hvit 0020
PURE ECO FUR
Lys beige melert 1105
		
		

PURE ECO FUR

22 nøster
1 nøste
+ en liten mengde rosa garn til "nese".
Vi har brukt HEGRE støvrosa 4202.

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 20

TILBEHØR
		

Fiberdyne eller –puter til fyll
Fyllvatt og 2 store knapper

STRIKKEFASTHET
		

5 m glattstrikk med 4-dobbelt garn
på p nr 20 = 10 cm

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

KROPP

HODE

Legg opp 45 m med 4-dobbelt HEGRE på rundp nr 20,

Legg opp 18 m med 4-dobbelt HEGRE på rundp nr 20,

og la det være ca 1 meter tråd igjen til sammensying.

og la det være ca 50 cm tråd igjen til sammensying.

1. p (retten): 45 r.

1. p: 18 r.

2. p (og alle p fra vrangen): Strikk alle m vr.

2. p (og alle p fra vrangen): Strikk alle m vr.

3. p: Som 1. p.

Gjenta 1.-2. p til arbeidet måler ca 29 cm. Fortsett da slik:

5. p: 1 r, øk 1 h (se egen forklaring), 43 r, øk 1 v, 1 r = 47 m.

1. p (retten): 2 r sammen, 14 r, 2 r sammen = 16 m.

7. og 9. p: 47 r.

3. p: 2 r sammen, 12 r, 2 r sammen = 14 m.

11. p: 1 r, øk 1 h, 45 r, øk 1 v, 1 r = 49 m.

Sett et merke etter 4. p – her skal hodedelen brettes under

13., 15. og 17. p: 47 r.

monteringen.

19. p: 1 r, øk 1 h, 47 r, øk 1 v, 1 r = 51 m.

5. p: 1 r, øk 1 h, 12 r, øk 1 v, 1 r = 16 m.

21., 23., 25., 27. og 29. p: 51 r.

7. p: 1 r, øk 1 h, 14 r, øk 1 v, 1 r = 18 m.

31. p: 1 r, øk 1 h, 49 r, øk 1 v, 1 r = 53 m.

9. p: 18 r.

33., 35., 37. og 39. p: 53 r.

Gjenta 8.-9. p til arbeidet måler ca 64 cm. Avslutt etter en p fra

41. p: 1 r, øk 1 h, 51 r, øk 1 v, 1 r = 55 m.

vrangen og strikk ørene slik:

43. p: 55 r.

1. p (retten): 7 r, 2 r sammen, 2 r sammen, 7 r. Legg opp 5 nye

Gjenta 42.-43. p til kroppen måler 100 cm. Avslutt etter

masker, snu.

en p fra vrangen.

2. p: 13 vr, sett de resterende 8 m på en hjelpetråd, snu.

Fell av, men la det være ca 1 m tråd igjen til sammensying.

3. p: 2 r sammen, 11 r.
4. p (og alle p fra vrangen): Strikk alle m vr.
5., 7., 9. og 11. p: 12 r.
13. p: 2 r sammen, 8 r, 2 r sammen = 10 m.
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15. p: 3 r, 2 r sammen, 2 r sammen, 3 r = 8 m.

alle kantene av arbeidet, og dra forsiktig i den, så kantene

17. p: 2 r sammen, 4 r, 2 r sammen = 6 m.

trekkes delvis sammen.

19. p: 2 r sammen, 2 r, 2 r sammen = 4 m.

Legg fyllvatt i halen, og trekk helt sammen.

21. p: 2 r sammen, 2 r sammen = 2 m.
Fell av, men la det være ca 50 cm tråd igjen til sammensying.

MONTERING

Sett de andre 8 m fra hjelpetråden på pinnen, og begynn fra

Legg kroppen flat med vrangen opp. Sett et merke på midten

vrangen slik:

av hver kortside. Velg et hjørne, og samle de to sider som utgir

1. p (vrangen): 8 vr, legg opp 5 nye masker = 13 m.

hjørnet – sy fra spissen og ned til merket. Samle motsatte

2. p: 11 r, 2 r sammen = 12 m.

hjørne av samme kortside, og fortsett å sy frem til spissen =

3. p (og alle m fra vrangen): Strikk alle m vr.

to ben.

4., 6., 8. og 10. p: 12 r.

Gjør det samme med motsatte side. Nå er det en åpning

12. p: 2 r sammen, 8 r, 2 r sammen = 10 m.

på «magen» til å stappe fyll i kroppen – når dette er gjort,

14. p: 3 r, 2 r sammen, 2 r sammen, 3 r = 8 m.

sys hullet sammen. Legg bakbenene inn under kroppen,

16. p: 2 r sammen, 4 r, 2 r sammen = 6 m.

så de peker samme vei som forbenene, og fest de med et par

18. p: 2 r sammen, 2 r, 2 r sammen = 4 m.

sting. NB! Forbenene er på oppleggs-siden av kroppen (den

20. p: 2 r sammen, 2 r sammen = 2 m.

smalere siden).

Fell av, men la det være ca 50 cm tråd til sammensying.

Sy ørene sammen fra retten, fra spissen og ned. Brett
hodedelen sammen ved merket og sy sammen toppen

HALEDUSK

av hodet. Oppleggskanten sys på tvers over nederste del

Legg opp 22 m med 2 tråder HEGRE og 2 tråder PURE ECO

av ørene. Sy også nedover den ene siden av hodet med

FUR på rundp nr 20. Strikk frem og tilbake i rillestrikk (alle

madrassting. Ha i fyll og sy den andre siden av hodet sammen

p strikkes r) til arbeidet måler ca 26 cm. Fell av, men la det

til slutt. Sy hodet og haledusken til kroppen og sy på knapper

være ca 1 m tråd igjen til sammensying. Tråkle tråden langs

til øyne og noen sting med rosa garn til nese (se bilde).
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Hegre er et tykt og ubehandlet ullgarn
med ullfiberens naturlige egenskaper.
Ullfiberen fra norsk sau er tykkere og
stivere enn importert ull, og kan føles noe
stivt. Men vær oppmerksom på at garnet
blir betydelig mykere etter første vask.
Du kan strikke og hekle flotte puter,
pledd, oppbevaring og kurver til hjemmet.

HEGRE
100 % ren, ny ull.
Norsk ull

Hegre passer også til tykke gensere og
jakker, samt varme ytterplagg til vår- og
høstbruk. Hegre er supert til toving, enten
du tover ting til interiøret, tøfler eller hele
plagg.

10

5

16
50 gram = ca 75 meter

•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 16 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm
50 gram = ca 75 meter

Pure ECO Fur er et lett og luftig
«pelsgarn» som gir en flosset overflate.
Garnet har beholdt ullas opprinnelige
egenskaper. Det betyr maksimal elastisitet
og god varme- og isolasjonsevne selv når
plagget er vått.

PURE

ECO FUR
70 % økologisk ull, 25 % alpakka
5 % polyamid
GOTS og ICEA-sertifisert garn
Produsert i Italia

Pure ECO Fur passer til alle strikkeplagg.
Og som effektgarn til kanter, luer og
annet tilbehør. På grunn av egenskapene
anbefales garnet spesielt til baby og barn,
og til alle som verdsetter plagg i den aller
beste ullkvaliteten.

10

7

10
50 gram = ca 55 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 10 masker i glattstrikk
på pinne nr 7 = 10 cm
50 gram = ca 55 meter
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN

FOTO: WENCHE HOEL-KNAI @FOTOWB | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI

01

