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INSPIRATION:  
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MATERIALER: 

Bomuldsgarn 50 g / 165 mtr, 400 g 
Rundpind str. 8 mm 
Hovedpude med fjer, str. 60x63, vægt 800 g  
 

 

 

STRIKNING: 

Slå 51 masker op med 4 tråde på rundpind nr. 8 mm. Der strikkes med 4 tråde på hele 
arbejdet. 
 
Række 1:  Strik alle m ret. 
Række 2:  Strik 27 m r. Vend arbejdet. 
Række 3:  Strik 3 m r. Vend arbejdet. 
Række 4:  Strik 6 m r. Vend arbejdet. 
Række 5:  Strik 9 m r. Vend arbejdet. 
Række 6:  Strik 12 m r. Vend arbejdet. 
Række 7:  Strik 15 m r. Vend arbejdet. 
Række 8:  Strik 18 m r. Vend arbejdet. 
Række 9:  Strik 21 m r. Vend arbejdet. 
Række 10:  Strik 24 m r. Vend arbejdet. 
Række 11:  Strik 27m r. Vend arbejdet. 
Række 12:  Strik 30 m r. Vend arbejdet. 
Række 13:  Strik 33 m r. Vend arbejdet. 
Række 14:  Strik 36 m r. Vend arbejdet. 
Række 15:  Strik 39 m r. Vend arbejdet. 
Række 16:  Strik 42 m r. Vend arbejdet. 
Række 17:  Strik 45 m r. Vend arbejdet. 
Række 18:  Strik 48 m r. Vend arbejdet. 
Række 19:  Strik 51 m r. Vend arbejdet. 
Række 20:  Strik alle m ret. 
 
Gentag række 1 – 20 i alt 15 gange. Luk af på den 20. pind. 
 
 
 
MONTERING: 

Hæft ender. 
Sy rundt i toppen af arbejdet. Stram til, så hullet lukkes. 
Sy lidt ned langs åbningen. 
Gentag i den anden ende. 
 
Læg puden ind i arbejdet. 
 
Sy resten af puden sammen.  
 
 
Færdige mål er ca. Ø45 cm x 25 cm høj 
 

FORKORTELSER: 

m = masker 
r = ret 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
STRIKKET PUFF #1 -  unikarina 2010 
Udarbejdet af www.unikarina.dk. Denne PDF er kun til privat brug. Puffen må ikke bruges til kommerciel brug. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig via www.unikarina.dk. God fornøjelse… 

Side 3 af 3 

 
Tips & Tricks: 

 
Til puden har jeg syet et betræk i samme farve, som garnet. Det kan ikke udgåes, at puden vil 
kunne ses gennem strikken. 
 
 
Lav evt. et håndtag i et stykke læder og sy på. Så er det nemt at flytte rundt på puffen. 
 
 
Har du lyst til at lave en større eller mindre puff, så kan du hurtigt og nemt selv regne 
opskriften om. Antallet af masker, som slåes op, er deleligt med 3. For at beregne række 2 
tager du det antal masker, som du har slået op, deler det med 2 samt lægger 1,5 til.  
 
 
51 masker delt med 2 er lig med 25,5 maske. Hertil lægges 1,5 hvilket giver 27 masker. 
  
Vær dog opmærksom på at når du ændre størrelsen, skal du evt. strikke færre eller flere 
rækker. Du skal evt. også strikke færre eller flere ”paneler” – alt efter størrelsen på puden, 
som du vil fylde i puffen.   
 

 

Rigtig god strikkelyst… 


