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Bånd 6 

Design: Anne Bruvold 
 

Mønsteret kan ikke brukes til kommersiell 
produksjon uten tillatelse. 
 
Oppskriften kan virke litt vell omfattende for et par 
pulsvarmere, men dette er slik jeg lager 
pulsvarmere. Hvis du har strikket mange 
pulsvarmere med perler, kan du tre på perlene, legge 
opp 34 masker og gå direkte til diagrammet. 
Resultatet blir ikke nødvendigvis helt det samme 
som de jeg lager. Ellers: les gjennom oppskriften før du starter. 

Du trenger 

 
Garn • Rauma Inca Alpakka eller tilsvarende garn i ønsket farge 

 • Et fast spunnet garn i kontrastfarge til oppleggingen, rundt 1 m er nok 
 • En liten bit sytråd 
 
Strikkepinner  2,5 mm 
Heklenål  3/3,5 mm 
Tynn nål for å tre i perlene 
Stoppenål 
 
Perler Farge (se diagram) Antall 

 Valgfritt 756 

Forberedelser 

• Tre en bit sytråd på en nål som er tynn nok til å gå gjennom perlene.  
• Knyt sytråden til en 3-4 cm stor løkke som sitter fast på sytråden.  
• Tre ulltråden gjennom løkken. 
• Tre perlene på nålen og flytt dem over på ulltråden.  
 
Perler i en farge 
Hvis du skal bruke perler av en farge, tre på det antallet du trenger og ta gjerne med noen 
ekstra.  
 
Perler i to eller flere farger 
Hvis du skal bruke perler av to eller flere perler, må du følge mønsteret motsatt vei av den 
veien du strikker. Den første perlen som trees, er den siste som strikkes. 

Opplegging 

Hekle en kjede av 38 luftmasker. Avslutt kjeden slik at du kan åpne opp og rekke opp kjeden 
senere. 
 
Plukk opp 34 masker i ullgarnet ved å trekke tråden gjennom trådbuen på baksiden av 
luftmaskene. Første rad som skal strikkes, er en perlerad. 
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Alternativt: legg opp 34 masker i pulsvarmergarnet, strikk en rad rett. Neste pinne er en 
perlerad. 

Strikkingen

Perlerad (oddetallsrader): Løft av første maske som om den skulle strikkes vrangt, men uten å 
strikke den, strikk øvrige masker rett samtidig som du legger perlene inn mellom maskene 
etter mønsteret i diagrammet. Maskene tilsvarer strekene mellom rutene i rutemønsteret. 
Perlene skal legge seg på baksiden av pinnen. 
 
Rettrad (partallsrader): Strikk alle 34 masker rett. 
 
Veksle mellom perlerader og rettrader til alle perleradene er strikket. Avslutt etter siste 
perlerad, men IKKE fell av etter siste omgang. 
 
Feil i perlerekkefølgen 
Hvis du oppdager at du har gjort en feil i treingen av perlene mens du strikker, kan du rette 
det på følgende måte: 
 
Mål opp nok garn til å strikke ut omgangen du har feil på og klipp over garnet.  
Rett opp feilen i perlepåtreinga. NB! Perlene til omgangen du hadde feil på, skal være på 
tråden som går til strikkingen.  
Strikk ut omgangen etter mønsteret og bytt over til garnet fra nøstet når du starter på neste 
pinne. Fest trådendene når pulsvarmeren er ferdig. 

Perlemønsterdiagram 

 
Stopp ved streken for å lage en størrelse mindre.  
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Avslutningen 

La det være igjen en ende som tilsvarer minst tre ganger bredden av pulsvarmeren, før du 
klipper av garnet. Denne brukes til å sy sammen pulsvarmeren.  
 
Hold pulsvarmeren slik at den danner en sylinder med perlene ut og sy sammen første og siste 
rad med maskesting. Pass på at du ikke syr i luftmaskene eller tar med deler av den tråden.  
 
Stram garnet slik at avstanden mellom første og siste perlerad er den samme som ellers. Pass 
på at perlemønsteret stemmer i overgangen mellom første og siste rad (dette ser du dog som 
regel ikke før du nærmer deg slutten av sammensyingen). 
 
Åpne den heklede kjeden og rekk opp luftmaskene.  
 
Dersom du la opp med ullgarnet, syr du siste omgang fast med maskesting på maskene under 
første omgange med perler. Også her må du stramme slik at avstanden mellom første og siste 
perlerad er den samme som ellers. Pass på at perlemønsteret stemmer i overgangen mellom 
første og siste rad 
 
Fest trådene på en mest mulig usynlig måte og bruk pulsvarmerne – eller gi den bort til noen 
som trenger pulsvarmere ☺ 


