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2 Kjære strikker!
Vi har gleden å vise frem et fantastisk samarbeid med Warunee Bolstad, 
også kjent som Plystre! Warunee beskriver seg selv som «en ivrig 
strikker og broderer, som hele tiden jakter den gode mestringsfølelsen 
gjennom kreativt håndarbeid». Hun står bak instagramprofilen  
@plystreknitwear og er også eier av strikketilbehørsmerket Plystre.  
 
Hei !
Jeg har fått lov til å gi en enkel raglangenser fra Rauma-arkivet nytt liv 
med mitt eget dekorative broderi! Det har vært en kjempespennende 
prosess og jeg har endt opp med å lage tre broderimønstre med 
forskjellig vanskelighetsgrad. Blomsterhagen, Villflora og Daisy heter de. 
I både genser og broderi har vi brukt garnet Puno som er et fantastisk 
mykt og deilig garn i alpakka. Jeg håper du vil like det jeg mener er 
det beste fra to verdener i håndarbeid og skaperglede, og at du nyter 
prosessen med å velge farger og broderimønster. Når du broderer på 
strikk, setter du ditt eget personlige preg og får til slutt et kult og helt 
unikt plagg!

Min reise fra strikk, til broderi og til broderi på strikk startet for to 
år siden da jeg og familien min tok et friår i Thailand. Jeg hadde 
egentlig tenkt til å bare reise, spise god mat, sole meg og selvfølgelig 
strikke masse. Da det ble altfor varmt med ull begynte jeg å brodere 
i stedet. Jeg har i flere år vist frem strikkeplagg i flotte farger på min 
instagramprofil, men da jeg la ut bilder av broderi på strikkeplaggene 
mine var entusiasmen og engasjementet overraskende stort. Vi er mange 
som elsker kombinasjonen av strikkeklær og broderi, og det er utrolig 
gøy å se alt det fine som oppstår i det kreative møtet mellom strikk og 
broderi. I 2020 gav jeg ut boken Moderne broderi på strikk og klær, og 
broderigleden har fortsatt å vokse.  
 
Det er en stor fornøyelse med dette samarbeidet å kunne gi deg nye 
verktøy til å utforske veien videre. Jeg er lidenskapelig opptatt av å skape 
og jeg håper å være til inspirasjon for deg som har lyst på en unik og 
bærekraftig garderobe med personlig preg. 

God skaperglede! 

xx Warunee
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5 Blomsterhagen
Smykk din genser med et dekorativt og iøynefallende 
broderi.
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373—1↑ 
Blomsterhagen i Puno

Blomsterhagen er et lekent og morsomt mønster, 
som gir deg energi og mestringsfølelse. Broder de 
fargerike blomstene rundt bærestykket og du har  
en unik genser som folk vil snu seg etter. Dette 
bloderimønsteret regnes som mer avansert da det 
inneholder flere broderiteknikker.
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Blomsterhagen i Puno



9



10



11 373—1←
Blomsterhagen i Puno
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373—2↓ 
Daisy i Puno

Daisy
Daisy er et enkelt broderimønster, som passer godt 
for deg som er ny på broderi. Spre blomstene utover 
genseren etter ønske, også gjerne på baksiden! 
Du må gjerne bruke samme farge som du har strikket 
genseren i, eller eksperimenter med ulike farger.
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Daisy i Puno
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Daisy i Puno
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373—3↓ 
Villflora i Puno

Villflora
Villflora er et vakkert og delikat mønster, som er 
enkelt og gøy å brodere. Blomstene er spredt  
vilkårlig på genseren for et lekent uttrykk. Mønsteret 
inneholder tre broderiteknikker i tre farger og har 
middels vanskelighetsgrad.  
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Villflora i Puno
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373—3↓ 
Villflora i Puno

Eksperimenter med plassering av blomstrene og lek 
deg med farger, og få et helt unikt plagg.
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373—3↓ 
Villflora i Puno
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↑373—1
Blomsterhage

↑373—2
Daisy

↑373—3
Villflora



27 Ha det!
Vi vil gjerne se det du strikker! 

@raumagarn 
@plystreknitwear 
@plystreco

Garn: Puno, 68% baby alpakka, 10% ekstra fin 
merino, 22% polyamid.
Garnalternativ: Vams, 100% norsk ull. 



1. Blomsterhagen  
2. Daisy 
3. Villflora

2021—03 
www.raumagarn.no
#raumagarn

Foto: Tonje Hodne og Marita Rønningen
Design: Rauma Garn / Plystre 
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