
 

Ruths florlette duk 
 

Notater fra Liv Øyen Strind 

10. juni 2012 



 

Pikoter 
 

Pikoter er et viktig virkemiddel i mønsteret. Forslag: Man kan 

lage seg en mal eller kjøpe en ferdig pikotmåler. Det enkleste 

er å ta det man har for hånden. Bruk for eksempel et lokk fra 

rømmeboksen. Klipp av en remse som er 12 mm bred. Klipp 

hakk i trappetrinn som er 3 mm, 9 mm og 12 mm. Til 

innerringen brukes den største bredden (P), til de andre 

pikotene den på 9 mm (p) og den minste lengden blir 

avstanden mellom stor (R) og liten (r) ring på 3 mm.  

 

Forkortelser 

 

IR inner-ring 

R stor ring 

r liten ring 

sr splittring 

P stor pikot 

p liten pikot 

5 Legg en lasso (løkke) inni knutene. Til slutt dras endene 

gjennom knutene med lassoen. Fordelen er at endene 

skjules og knutene ikke går opp og rakner. Arbeidet blir 

også penere.  Å trekke inn tråd fra sluttsiden av ringen 

kan være vanskelig. Legg derfor ikke inn lasso i siste 

halvdel av siste knute.  

 

Redakp 

 



Skyttel 

Tynn heklenål 

Pikotmåler (ferdig kjøpt eller klipt til selv) 

 

Mønster 

 

Fyll en skyttel med godt tvunnet nuperellegarn nr. 50. Start 

ca, 20 cm inn på tråden.  

 

IR 2 P 2 P osv. til det er 11 P. Trekk sammen.  

 For å slippe to ender som skal festes, lages den siste 

pikoten som faslk pikot i overgangen til neste omgang.  

 

sr: Falsk P. 5/5. Avstand til neste ring. 

R: 5 p 5 p 2 p 2 p 5 p 5. Avstand til neste ring. 

 

Gjenta fra * til * 10 ganger: 

 

* 

r: 5 + 5 (festes til pikot i innerring). Avstand til neste ring. 

R: 5 + 5 p 2 p 2 p 5 p 5 (festes til forrige R). Avstand til neste 

ring. 

*  

 

r: 5 + 5. Avstand til neste ring.  

R: 5 + 5 p 2 p 2 p 5 + 5 (den siste festingen er til første R) 

 



Knyt en båtsmannsknop/knute inntil siste ring. Dra 

trådendene gjennom knutene med lassoene.  

 

De neste motivene festes til hverandre slik bildet viser. 

 

Egne notater:  

 

 


