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VEILEDNING Mykt og fint hjemme  
med Mollygarn
Strikk puter og pledd med vårt myke Mollygarn som finnes i en  
mengde ulike farger.

Tips: Med dobbelt garn går det litt raskere. 
Pass på å tilpasse antallet masker etter hvor hardt/løst du strikker. 
Strikk et par omganger og mål så for å se om du har riktig bredde på 
arbeidet. Hvis ikke, legger du til eller reduserer et par masker.

Pledd: Ca. 120x170 cm

Du behøver:
Ca. 2 kg Mollygarn (40 nøster à 50 g).  
Vi har brukt beige (323743), natur (323671), 
petrol (323749), mørk grønt (323744),  
mørk blått (323599), lys grått (323598).
Endepinner bjørk 12 mm (982786).
Kabel til endepinner 120 cm (982760).

Slik gjør du:
Legg opp et ujevnt antall masker med dobbelt 
garn (vi la opp 95 m).
Strikk annenhver maske rett og annenhver 
maske vrang. Gjenta på alle omganger, slik 
at det dannes et rutemønster, såkalt mos-
estrikking. Du begynner og slutter altså hver 
omgang med en rett maske.
Når du vil bytte farge, gjør du det før du 
begynner på en ny omgang. Klipp av garnet  
et stykke fra arbeidet og la tråden henge  
løst eller knyt en løs knute for å kunne feste 
den senere.
Fell av når pleddet er ca. 170 cm langt. 
Fest til slutt alle løse tråder.

Du kan selvfølgelig også strikke med enkelt 
garn og tilpasse størrelsen på pinnene  
(6–7 mm) samt antallet masker, da går det 
med mindre garn.

Pute Ca. 40x40 cm

Du behøver:
Ca. 360 g (8 nøster à 50 g) Molly mørkblått 
(323599)
Pinner 12 mm (981676)
Mørkblått bomullsstoff 82x42 cm (304298)
Sort fyllvatt ca. 170 g (800672)

Slik gjør du:
Legg opp 40 m på pinner nr. 12 med dobbelt 
garn. 
Strikk glattstrikk (annenhver omg. rett og 
annenhver omg. vrang) til arbeidet måler 
ca. 40x80 cm. 
Fell av.

Legg stykket dobbelt og sy sammen to  
av sidene for hånd.
Lag en innerpute ved å legge en cirka.  
82x42 cm stor stoffbit dobbelt, sy sammen 
langs kantene, men la det være igjen en  
åpning slik at den kan vrenges Snu inner-
puten til retten og fyll den med vatt. Sy 
sammen åpningen.
Stapp innerputen inn i puten du har strikket 
og sy sammen den siste siden for hånd


