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Silkepuder
i vævestrik

Størrelse:   36 x 36 cm

Garn til 2 puder med bagstykke:

Bundfv og kant: 1/2 kilo tykt, råhvidt Merino-silkegarn 

70% merino og 30% silke (nm 80/6/5)

Mønstergarn: 50 g multifarvet Silke-uld - eller tilsvarende,

- eller 50 g ensfarvet Uld-Angora, 100% uld

Pinde: Lang rundpind, evt. jumperpind, nr. 3.

strikning



Pude med Royal Quiltning.

Farve A = "gitter" og de brede kanter

Farve B = bund i midten og rouleaukant.

Mønster:
Maskeantallet er deleligt med 6 + 5

Alle kantmasker strikkes ret.

Slå 53 m op med farve A på p nr 3. 

1.p: fv A vrangsiden af arbejdet: 2 r, 1vr *5 m løst af 

med tråden bag m, 1 vr* gentag * - *, slut 

med 2 r.

2.p: fv B ret

3.p: fv B ret

4.p: fv A 2 r, 3 m løst af med tr bag m, * 1 r hvor den 

højre p tages under den løse tråd fra 1. rk 

så den løse tråd kommer bag m, når den er 

strikket, 5 m løst af med tr bag maskerne* 

gentag * - *, slut med 3 m løst af, 2 r.

5.p: fv A: 2 r, 3 m løst af med tr bag maskerne, *1 vr, 
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Fælles for alle puder:

Størrelse ca 35 x 35 cm inkl. rouleaukant.

Midterpartiet måler 17 x 17cm, kanterne 8,5 cm

fra midterpartiet til rouleaukant.

Garn: farve A: Råhvidt Merino-silke

70% merino og 30% silke (nm 80/6/5)

1/2 kilo = 1300 meter, - rækker til 3 puder

OBS ! Garnet trækker skævt ved glatstrikning. 

Retstrikning (rilleret), perlestrik eller rib med 

lige dele ret og vrangmasker på hver side af 

arbejdet er velegnet til garnet.

farve B: multifarvet Luksus-silke-uld,

50% / 50%, 50g = 200m 

el. ensfv. Uld-Angora, 100% uld, 50g = 230 m

Rundpinde, evt jumperpinde, nr 3.

Forkortelser: m = masker, r = ret, vr = vrang, rk = række,

p = pind, fv = farve, tr = tråd, arb = arbejdet
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Vævestrik

Vævestrik udføres ved, at nogle masker strikkes og nogle tages løst af.

Mønstrene kan være flerfarvede og se indviklede ud, men er lette at strikke.

Vævestrik giver et kraftigt og fast færdigt arbejde, derfor kan man arbejde med ret tyndt garn og alligevel 

opnå noget med "hold" i.

Vævestrik kræver flere masker og flere pinde end almindeligt glatstrik.

Almindelig retstrikning kræver 1/3 mere garn end glatstrikning.

Vævestrik ser ud, som om man har strikket med to eller flere farver på samme pind. 

I virkeligheden bruger man kun en farve på hver pind. Selv om man strikker en, to eller flere pinde efter 

hinanden i samme farve, behøver resultatet ikke være stribet.

Den løse tråd på tværs af en maske kan ligge på retsiden eller vrangsiden af arbejdet.

NB! Læg mærke til disse definitioner.

I opskrifterne er det opgivet, om tråden er foran eller bag masken. 

"Foran" betyder at man har tråden mod sig selv.

"Bagved" betyder, at man ikke kan se tråden, medens man strikker. 

Foran og bagved har ikke noget at gøre med ret eller vrangside på arbejdet.

Den løse tværtråd kan indgå som mønster.

Normalt tages en maske vrang løst af - man stikker højre pind i masken, som skulle den strikkes vrang.

En maske tages ret løst af, som om masken skulle strikkes ret. Det er opgivet i en opskrift, hvis maskerne 

tages ret løst af.



5 m løst af med tr bag m* gentag * - *, 

slut med 3 m løst af, 2 r.

6.p: fv B   ret

7.p: B ret

8.p: A 2 r, *1 r, hvor højre p tages under den løse tr 

fra 5. rk, så den løse tråd kommer bag m, når

den er strikket, 5 m løst af med tråden bag 

maskerne * gentag * - *, slut med 2 r.

Gentag 1. - 8. pind

Strik til arbejdet er kvadratisk, slut med en 4. eller 8. pind,

som strikkes r alle m, stadig med den løse tråd samlet op

bag masken.

Se strikning af Kanter, rouleaukanter og bagside.

Pude med Schweizertern.

Farve A = nettet og de brede kanter.

Farve B = de små kryds og rouleaukant.

Mønster:
Maskeantallet er deleligt med 4 + 1.

Mønsteret strikkes i glat og den løse tråd holdes på

vrangsiden af arbejdet på alle pinde.

Pas på, at tråden ikke strammes på 2. og 6. p, hvor den

går over 3 m.

Slå 49 m op med farve A på p nr 3.

1.p: fv A Vrangsiden, 1 r, vr til sidste m, 1 r.

2.p: fv B 1 r, 1 m løst af, *1 r, 3 m løst af,* gentag * - *, 

slut med 1 r, 1 m løst af, 1 r.

3.p: fv B 1 r, * 3 vr, 1 m løst af,* gentag * - *, slut med

3 vr, 1 r.

4.p: fv A 2 r, *1 m løst af, 3 r,* gentag * - *, slut med 1 

m løst af, 2 r.

5.p: fv A 1r, vr til sidste m, 1 r.

6.p. fv B 1 r, * 3 m løst af, 1 r* gentag * - *

7.p: fv B 1 r, 1 vr, *1 m løst af, 3 vr* gentag * - *, slut 

med 1 m løst af, 1 vr, 1 r.

8.p: fv A 4 r, * 1 m løst af, 3 r,* gent. * - *, slut med 1 r.

Gentag 1. - 8. pind til stykket er kvadratisk og strik 1.p én

gang mere.

Se strikning af Kanter, rouleaukanter og bagstykke.

Pude med tofarvet perlemønster.

Farve A = prikker i midten og de brede kanter

Farve B = prikker i midten og rouleaukant

Mønster:
Tofarvet perlemønster

Maskeantallet deleligt med 2 + 1

Alle tværgående tråde ligger på vrangsiden af arbejdet.
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På alle pinde strikkes en maske ret i begge sider.

Midterstykket strikkes meget tæt. 

Slå 59 m op med den mørke farve.

1. p: fv B vrangside: ret.

2. p: fv A retside: *1 r, 1 ret løs af med tråd bag m* 

gentag fra *,slut med 1 r.

3. p: fv A vrangside: 1 r. *A-m strikkes r, B-m tages løst 

af med tråden foran m.* Slut med 1 r.

4. p: fv B retside: 1 r. *B-masker strikkes r, A-m tages 

løst af, tråd bag masken.* Slut med 1 r.

5. p: fv B vrangside: 1 r. * A-m tages løst af, tråd foran 

masken, B-m strikkes r.* 1 r.

6. p: fv A retside: 1 r. * A-m strikkes r, B-m tages løst af 

med tråd bag masken.* 1 r.

Gentag fra 3. p. til stykket er kvadratisk, slut med en 4. p,

strik 1 p vr tilbage.  

Se strikning af Kanter, rouleaukanter og bagside.

Kanter, rouleaukanter og 
bagstykke til alle puder:

Kanter:

Klip fv B-tråden af og fortsæt kanten med farve A. 

Strik hele vejen rundt på rundpind, men frem og tilbage i

retstrikning på alle p. Syes til sidst sammen i et hjørne. 

Vi strikkede den første pude rundt med skiftevis ret og

vrangpinde for at undgå en sammensyning, men det er

krampagtigt at strikke vrangmasker på p 3 med tykt garn.

Så spar på håndleddene og strik frem og tilbage i ret.

Strik på hver side en maske i hvert hjørne + 48 m.

1. side: 1 hjørnemaske + 48 m.

2. side: 1 hjørnemaske + 48 m.

3. side: 1 hjørnemaske + 48 m.

4. side: 1 hjørnemaske + 48 m + 1 hjørnemaske.

Første og sidste hjørnemaske (1. og 5.) bruges ved

sammensyning med madrassting.

Vend, strik ret tilbage. På alle retsidepinde tages ud på hv

side af hjørnemaskerne. Lænken løftes op på venstre p

og strikkes drejet ret.

Strik i alt 20 - 22 riller (40 - 44 pinde), puden skal måle ca

35 x 35 cm før der sluttes med rouleaukant med heste-

tømmeaflukning:

Hestetømme-roleaukant: strikkes med retsiden op.

Slå 3 m op med farve B og sæt m over på p foran den 1.

m, den sidst opslåede m først. 

Træk garnet bag de 3 m hen til 1. m. Strik 2 r, strik 3. m dr

ret, det vil sige gennem baglænkerne sammen med den

1. m på omg. 

Sæt de 3 m tilbage på venstre p, strik 2 r, 3. m dr ret sm

med næste m. 

Fortsæt omg rundt, luk de sidste 3 m af, klip tråden. 

Sy det åbne hjørne med madrassting fra retsiden.

Bagstykket:
Med tråd A strikkes m op bag rouleauen. Strik bagstykket i

retstrikning frem og tilbage som kanten på forstykket. I

hjørnerne tages ind på hver side af hjørnemasken på alle

retsidepinde, 2 dr r sm før hjørnemasken, og 2 r sm efter.

Strik til der er 1 m mellem hjørnerne, træk tråden gennem

de sidste masker og hæft.

Put fyld i puden, en monteringspude på 40 x 40 cm pas-

ser fint. Sy hjørnet til.

Pudestykket skylles op i håndvarmt vand med uldsæbe

eller lidt hårshampo, skylles og må gerne centrifugeres. 

Det lægges udbredt til tørre. Undgå at presse, rilleret 

bliver derved kedeligt og fladt.

Puderne kan strikkes i alle slags, stærkt garn, blot strik en

prøve og beregn maskeantal.
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