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Strikket PUTE med brodert bamse

Materiale: Pt Petunia 150 g av av hver av fg 1 krem 221 og fg 2 natur 219
+ til broderi: 50 g av fg 3 Pt Petunia bark 250 eller Iris kamel Z923, og en liten rest sort garn til snute og øye.
Tilbehør: Innerpute 50 x 50 cm. 6 knapper.
Veiledende p: 7. Heklenål 4 ½ til knapphulls-kant.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk med dobbelt garn og p 7 = 10 cm (strekkes ved bruk til ca 12 m = 10 cm).
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
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Baby nr. 19

Strikket PUTE med brodert bamse

Materiale: Pt Petunia 150 g av av hver av fg 1 krem 221 og fg 2 natur 219
+ til broderi: 50 g av fg 3 Pt Petunia bark 250 eller Iris kamel Z923, og en liten rest sort garn til snute og øye.
Tilbehør: Innerpute 50 x 50 cm. 6 knapper.
Veiledende p: 7. Heklenål 4 ½ til knapphulls-kant.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk med dobbelt garn og p 7 = 10 cm (strekkes ved bruk til ca 12 m = 10 cm).
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Legg opp 120 m med 1 tråd fg 1 og 1 tråd fg 2. Glattstrikk rundt i 46 cm. Fell av.
Brodér motivet ca 12 cm fra oppleggs-kanten nederst. Sy munn med 3 attersting med dobbelt sort garn. Sy ”ballong-snoren” med
attersting med fg 3.
Sy sm trekket øverst slik at motivet kommer midt foran. Sy sm langs nedre kant ca 12 m i hver side slik at det blir en åpning på 35 m
midt på for- og bakstk. Bruk 1 tråd fg 1 eller 2 og hekle langs hele åpningen uten å stramme: 1 fm i hver m, men på forstk lager du
6 knappehemper ved å hekle 4 lm (avhenger av knappens str) etter hver 5. fm. Sy knapper på bakstk.
Fest gjerne en sløyfe under ”hjerte-ballongen”.

Bamsens mål: Høyde ca 22 cm, bredde ca 17 cm.
1 rute = 1 korssting
= fg 3, enkel tråd
= sort garn, gjerne dobbelt
= attersting med fg 3
midt på forstk
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