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HERRELUE MED REFLEKS

Reflex (61 % ull ”superwash”, 26 % polyamid, 13 % refleks, nøste ca. 50 g = 64 m)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
Ca. 18 m x 24 p på p nr. 4 = 10 x 10 cm
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Passer hodeomkrets: Ca. 55-56 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Ca. 38 cm
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 26 cm (ikke strukket)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca. 85 (fg 34103, svart reflex)
FOTOMODELL Victor Holmgren
TAKK TIL B.Young – Valbo Köpcentrum & JC – Valbo köpcentrum
Nr. 4, 40 cm
Nr. 4
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
6 markører
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Karen Marie Vinje

• For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.

FORKORTELSER

fg=farge, ggr=ganger, m=maske, r=rett, sm=sammen, vr=vrang

LUE

Med rundpinne nr. 4: Legg opp 84 m. Sett arbeidet sammen til en ring og pass da på at du ikke vrir maskene. Sett en
markør der omgangen begynner. Strikk rundt i vrangbordmønster (= 1 r, 1 vr) til arbeidet måler ca. 22 cm.
Neste omgang: * Strikk 14 m vrangbord, sett 1 markør* gjenta fra *-* til 14 m gjenstår, strikk 14 m vrangbord. Nå skal
det være 6 markører!
Nå begynner fellingene. Bytt til strømpepinner når det blir for få masker til å bruke rundpinnen!
Fellingsomgang 1: *1 r, 2 r sm, strikk i vrangbordmønster til 2 m gjenstår før markøren, ta 1 m r løs av, ta deretter
ytterligere 1 m r løs av, flytt tilbake de 2 m til venstre pinne og strikk dem rett sammen i bakre maskebue, flytt markør*,
gjenta *-* ut omgangen = 12 m er felt.
Strikk en omgang uten fellinger – rette masker strikkes rett og vrange masker strikkes vrangt!
Fellingsomgang 2: *1 r, ta 1 m r løs av, ta deretter ytterligere 1 m r løs av, flytt tilbake de 2 m til venstre pinne og strikk
dem vrangt sammen i den bakre maskebuen, strikk i vrangbord til 2 m gjenstår før markøren, 2 vr sm, flyttmarkør*, gjenta
*-* ut omgangen = 12 m er felt.
Strikk en omgang til uten fellinger – rette masker strikkes rett og vrange masker vrangt!
Gjenta de siste 4 omgangene ytterligere 2 ggr = det gjenstår nå 12 m.
Strikk en omgang uten fellinger – rette masker strikkes rett og vrange masker vrangt!
Klipp av garnet med en 20 cm lang trådende. Træ garnet på en stoppenål og sy gjennom de resterende maskene. Stram
godt til og fest tråden.
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