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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSER
GARNFORBRUK
STRØMPEPINNER
RUNDPINNE

BERITS TOVEDE LUE

Maya (100 % ull. Ca. 50 g = 125 m)
Ca. 16 m x ca. 23 p glattstr på p 5.5 = 10 x 10 cm (før toving)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS-S (M-XL)
Ca. 75 (95) g (fg 17505, grønn-gul / 17506, rød-gul)
5.5 mm
5.5 mm, 60 cm alt. 40 cm (tilpass lengden til antall masker)
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STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• 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

beg=begynn, glattstr=glattstrikk, kantm=kantmaske, m = maske, mb=maskebue, omg=omgang, otf=overtrekksfelling,
p=pinne, r=rett maske, sm = sammen

FORKLARING

Kantm = ytterste m i hver side som strikkes r på alle p.
Otf = ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede.

LUE

Legg opp 110(120) m og strikk ca. 10(10) cm glattstr rundt, fell 10(20) m jevnt fordelt. Fortsett å strikke totalt 18(20) cm.
Beg nå med fellingene:
Strikk *23(23) m, strikk 2 m sm i bakre mb*, gjenta *-* ut omg. Strikk 2 omg uten fellinger.
Fortsett deretter å strikke *22(22) m, strikk 2 m sm i bakre mb*, gjenta *-* ut omg.
Strikk 2 omg uten fellinger, strikk *21(21) m, strikk 2 m sm*, gjenta *-* ut omg,
(dette betyr at det blir 1 m mindre mellom hver felling).
Fortsett å felle på samme måten på hver omg (bytt til strømpep når masketallet krever det).
Når det gjenstår 4 m, klipper du av garnet og trekker tråden gjennom alle m, strammer til og fester godt.

ØREKLAFF

Plukk opp 23(27) m på p 5.5, ca. 8,5 (7) cm fra midt bak på luens nederkant.
FORKLARING – Dusk
Pinnen består av: 1 kantm, 21(25) m glattstr, 1 kantm. Strikk 8 cm rett opp.
Nå felles i hver side slik:
1. p: kantm, 2 r sm, 17(21) m glattstr, 1 otf, kantm.
2.-4. p: uten felling.
5. p: kantm, 2 r sm, 15(19) m, 1 otf, kantm.
6.-8. p: uten fellinger.
9. p: kantm, 2 r sm, 13(17) m, 1 otf, kantm.
10.-12. p: uten felling.
13. p: kantm, 2 r sm, 11(15) m, 1 otf, kantm.
14. p: uten felling.
15. p: kantm, 2 r sm, 9(13) m, 1 otf, kantm.
Nå felles det annenhver p, 2 m mindre mellom fellingene hver gang.
Fortsett å felle til det gjenstår 5(5) m på p.
Neste p (retten): 2 r sm,1 r, 1 otf. Snu. 3 vr. Snu. Ta 1 m løs av, 2 r sm, trekk den løse m over den sammenstrikkede.
Fest alle løse tråder.
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DUSKER

2
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Lag 2 dusker, sy dem fast nede i spissen på hver øreklaff.
TIPS! Vikle garnet rundt hånden (se skisse) eller klipp til en pappskive, ca. 10 cm bred. Vikle garnet ca. 16 ganger rundt.
Trekk av garnet og trekk en tråd gjennom i den ene enden (se skisse). Knytt en stram knute og la det henge en lang tråd
til å sy dusken fast med. Knytt en tråd under denne knyttingen som vist på skissen. Dusken består nå av 32 tråder.
Klipp opp løkkene i motsatt ende og renklipp og justér lengden på dusken.

ETTERBEHANDLING

Tov luen i maskin, 40° 1-2 ggr. Bruk olivensåpe, håndsåpe eller vanlig vaskemiddel uten optisk blekemiddel og tov gjerne sammen
med tennisballer, håndduker eller jeans. Om luen tas på når den enda er våt, formes den etter ditt eget hode. Krymper ca. 30-35 %.
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