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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET

PATENTSTRIKKET LUE OG TUBEHALS

GARNALTERNATIV

Maya (100 % Ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Patentstrikk p 5: Ca. 15 m x 34 p = 10 x 10 cm
Patentstrikk p 6: Ca. 14 m x 28 p = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

LUE:
STØRRELSER
OMKRETS
GARFORBRUK
STRØMPEPINNER
RUNDPINNE

S/M (M/L)
Ca. 51-53 (54-56) cm
Ca. 60 (70) g (fg 17503)
4 og 5 mm
5 mm, 40 cm

HALS:
GARNFORBRUK
PINNER

Ca. 180 g (fg 17503)
6 mm

DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Ida Göransson
HÅR & MAKEUP Moa Ljungkrantz
TAKK TILL B. Young – Valbo, Hemlingbystugan
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, glattstr=glattstr, m=maske, omg=omgang, p=pinne, patentstr=patentstrikk, r=rett,
rillestrikk=rillestr, sm=sammen, vr=vrang

FORKLARINGER

Glattstrikk rundt: alle omg strikkes med r m.
Rillestrikk rundt: 1. p: r. 2. p: vr. Gjenta disse 2 p.
Patentstrikk rundt:
1. omg: *1 r, 1 kast + ta 1 m løs av som om den skulle strikkes vr, med garnet på baksiden av arb*, gjenta *-* ut omg.
2. omg: *1 kast + ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, 1 vr (= kast + løs m)*, gjenta *-* ut omg.
3. omg: *1 r (kast + den løse m), kast + 1 m som om den skulle strikkes vr *, gjenta *-* ut omg.
2. og 3. omg gjentas hele tiden.
Patentstrikk frem og tilbake:
1. p: 1 r, *1 kast + ta 1 m løs av som om skulle strikkes vr, med garnet på baksiden av arb, 1 r*,
gjenta *-* og avslutt med 1 kast + 1 løs m, 1 r.
2. p: 1 r, *2 r sm (kast + løs m), 1 kast + ta 1 m løs av som om den skulle strikkes vr *, gjenta *-*, avslutt med 2 r sm, 1 r.
Gjenta 2. p til arb har ønsket lengde (hver p strikkes på samme måten).

LUE

Legg opp 70 (78) m på p 4 og fordel m på 4 strømpep.
Strikk 3,5 cm glattstr rundt.
Bytt til p 5 og strikk 6 omg rillestr, øk 10 m jevnt fordelt på 1. omg.
Bytt til p 4 og fell 10 m jevnt fordelt, strikk 3,5 cm glattstr.
Bytt til rundp 5 og øk 10 m jevnt fordelt.
Strikk 14 cm patentstrikk.
Strikk videre i rillestr og med fellinger.
Fell 8 m jevnt fordelt på omg. 1 omg vr.
Fortsett med fellinger slik annenhver omg til det gjenstår 16 m.
Bytt til strømpep når masketallet gjør det nødvendig.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom 16 m, stram til og fest godt.

HALS

Legg opp 44 m på p 6, og strikk ca. 130 cm patentstrikk, eller til ønsket lengde. Fell av, ikke for stramt.

MONTERING

Fest alle tråder. Brett inn nederkanten på luen og sy den pent til. Brett langs det rillestrikkede partiet. Sy halsen sm til
en tube.
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