
Lepidoptera Pulsvarmere
Design: Allison van Zandt
Norsk oversettelse: Tesha

Strikkefasthet: ca.28 m / 10cm
Legg opp 48  masker. 
Strikk vrangbord: *1 vridd rett, 1 vrang*, totalt 6 omganger.

Strikk mønster etter diagrammet:
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= rett = ssk  = 2 rette sammen  = kast

http://simplysockyarn.typepad.com/simply_socks_yarn_co/2009/10/lepidoptera-mitt-pattern.html
http://tesha.wordpress.com/


ssk («slip, slip, knit» på engelsk, se video) betyr: ta først én maske og så neste maske løst av som 
om de skulle strikkes rett. Sett så begge maskene tilbake på venstre pinne og strikk dem sammen. 
Alternativt kan du strikke 2 vridd sammen.

Gjenta rapporten (12 omganger) 2, 3 eller 4 ganger, avhenging av hvor lange du vil ha 
pulsvarmerne.

Tommeløkning:
1.omg.: Strikk de første 12 maskene i henhold til mønsteret, øk 1 maske. Fortsett i mønsterstrikk 
resten av omgangen. 
2.omg.: Strikk etter mønsteret de første 12 maskene, øk 1 , strikk 1 r, øk 1. Fortsett i mønster resten 
av omgangen.
3.omg.: Strikk etter mønsteret de første 12 maskene, strikk 1 r, øk 1, strikk 1 r gjennom bakre ledd 
(vridd), øk 1, 1 r (du har nå økt 5 masker). Strikk ut omgangen som før.
4.omg.: Strikk etter mønsteret de første 12 maskene, strikk 1 r, øk 1, 1 vrang, 1 vridd rett, 1 vrang, 
øk 1, 1 r (= 7 økte masker). Strikk ut omgangen.
5.omg.: Strikk etter mønsteret de første 12 maskene, strikk 1 r, øk 1, 1 vridd rett, 1 vrang, 1 vridd 
rett, 1 vrang, 1 vridd rett, øk 1, 1 r (= 9 økte masker).

Fortsett å øke to masker for hver omgang på samme måten til du har økt 15 masker, satt opp på 
denne måten: strikk 1 r, *1 vridd rett, 1 vrang*, 1 vridd rett, 1 r.

Strikk 7 omganger til i henhold til diagrammet, mens de 15 tommelmaskene fortsatt strikkes i vridd 
vrangbordstrikk.
Sett de 15 tommelmaskene på en maskeholder (eller lignende) og strikk videre i 12-14 omganger, 
fremdeles etter diagrammet.

Til slutt strikker du 6 omganger i vridd vrangbordstrikk, *1 vridd rett, 1 vrang*. 
Fell av.

Tommelen:
Tommelen strikkes i vridd vrangbordstrikk. Begynn med de 15 tommelmaskene og ta opp 7 masker 
på baksida.
Strikk 7 omganger og fell av.

Så gjentar du suksessen og strikker en vante til. Begge vantene er like.

Kilder, bakgrunn og tips:
Allison designet disse pulsvarmerne ut fra et behov for å holde seg varm på hendene, både ved 
dataarbeid og bilkjøring, men også alle andre aktiviteter der det var en fordel å ha fingrene fri, som 
kaffedrikking og strikking...

Navnet, Lepidoptera, er en hyllest til en av hennes favorittlærere, en professor som fikk henne til 
å se på insektsverden med nye øyne. 

Mønsteret minner om årene i sommerfuglens vinger, og sommerfugler tilhører ordenen 
Lepidoptera -  derav navnet.

Mønsteret er en variasjon av et mønster hentet fra Nicky Epsteins bok: Knitting on the Edge: Ribs, 
Ruffles, Lace, Fringes, Floral, Points & Picots: The Essential Collection of 350 Decorative 
Borders

http://www.amazon.com/gp/product/1931543402?ie=UTF8&tag=simsocyarcomb-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1931543402
http://www.amazon.com/gp/product/1931543402?ie=UTF8&tag=simsocyarcomb-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1931543402
http://www.amazon.com/gp/product/1931543402?ie=UTF8&tag=simsocyarcomb-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1931543402
http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M


Garntips:

Pulsvarmerne kan strikkes i de fleste garntyper med såkalt «Fingering weight», som på norsk i 
grove trekk vil si en strikkefasthet som passer til pinner 2,5 mm.

Bildet til venstre er Allisons, og viser hennes 
Lepidoptera, strikket i  Dream in Color's 
Knitosophy sokkegarn, fargen heter (sjølsagt) 
Butterfly (sommerfugl). 

Pulsvarmerne på det øverste bildet er mine, strikket 
i Sandnes Mini Palett. Der har jeg strikket tre 
mønsterrapporter før tommeløkningen.

Jeg har også strikket pulsvarmerne i Lerke fra 
Dalegarn. Da valgte jeg å strikke bare to rapporter 
før tommeløkningen, og bare fire omganger 
vrangbordstrikk øverst. Dels for å klare meg med ett 
nøste (som gikk akkurat) og dels fordi dette garnet 
er litt tykkere.

Allison kan kontaktes på e-post:  allison@simplysockyarn.com

Du kan også «besøke» henne på Ravelry, du finner originaloppskrifta her. 

Tesha kan kontaktes via bloggen: «mellom maskene...»

Viss du bruker denne oppskrifta setter jeg stor pris på om du linker enten til Allison eller meg, 
også når du deler oppskrifta med andre!

Lykke til!

mailto:allison@simplysockyarn.com
http://tesha.wordpress.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/lepidoptera-mitt
http://www.simplysockyarn.com/servlet/Categories?category=SOCK+YARN%3ADream+in+Color,+Knitosophy
http://www.simplysockyarn.com/servlet/Categories?category=SOCK+YARN%3ADream+in+Color,+Knitosophy

