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Fjellsjekken:
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VINTERFRYD:
Pakk sekken,
og på med lua!
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#HOUSEOFYARN
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HJELPEP

LG18-17 LUE | DAME | REN SW ULL

Fjellsjekkelue:
Singelluen
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN SW ULL 100 % ren, ny superwashbehandlet ull, 50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Torunn Elve

STØRRELSE

Dame

PLAGGETS MÅL

Hodevidde 51 cm

GARNFORBRUK
Lindegrønn 208

2 nøster

PINNEFORSLAG
		
		

Liten rundp nr 3 og 4
Strømpep nr 4
Hjelpep

STRIKKEFASTHET 27 m mønster etter diagrammet
		
på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA ULL, HOBBY GARN,
MERINOULL, REN ULL, REN BOMULL

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

Legg opp 108 m på rundp nr 3 og strikk 4 cm vrangbord
rundt med 1 vr 2 r. Skift til rundp nr 4 og strikk mønster etter
diagrammet = 138 m. Pass på at flettemønsteret passer med
de rette m på vrangborden.
Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende
m og fest den godt. Lag en rund dusk (ca 6 cm i diameter)
og fest den i toppen på luen.
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DIAGRAM

Begynn felling
på luen

Strikkes
3 ganger

Gjenta

R
Vr
Øk 1 m ved å strikke tråden mellom 2 m vridd vr
Strikk 2. m på venstre p r bak 1. m,
strikk 1. m r, slipp begge m av p
eller
Sett 1 m på en hjelpep foran arbeidet,
strikk 1 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 8 m på en hjelpep foran arbeidet,
strikk r over r og vr over vr over 8 m, strikk
m fra hjelpep r over r og vr over vr
Strikk 2 r sammen over r eller 2 vr sammen over vr

Flere farger på Fjellsjekkelue
LG18-16 og LG18-18
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Garn brukt
i denne oppskriften
ULLPROG

REN SW ULL
100 % ren, ny superwashbehandlet ull
50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm
• PERFEKT TIL SPORT & FRITID
• TÅLER OFTE VASK
• KLASSIKER TIL TRADISJONSMØNSTER

REN SW ULL er et klassisk 4-tråds superwash sportsgarn i ren ull. Garnet er vel
egnet til sport- og fritid både for aktive
barn og voksne.
REN SW ULL holder seg svært godt etter
lang tids bruk og vask. Her har du et godt
garn til skigensere og kofter i norske
tradisjonsmønster, men også fine
aranmønster og strukturstrikk.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

