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GARNKVALITET
GARNKVALITET (E)
GARNALTERNATIV
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

LUER FOR ALLE

Maya (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Moa (82 % Ull, 12 % Mohair, 6 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

LUE (A)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
HEKLENÅL

Ca. 15 fm med heklenål 4.5 = 10 cm
Baby
Ca. 41 cm
Ca. 15 cm
Ca. 50 g (fg 17508)
4.5 mm

LUE (B)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER

Ca. 19 m x ca. 29 p mønsterstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
Passer hodeomkrets ca. 52-55 cm
Ca. 54-64 cm
Ca. 68 g (fg 17505)
4.5 mm

LUE (C)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
STRØMPEPINNER
RUNDPINNE

Ca. 21 m og 27 p vr.bordstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
Ca. 52-56(54-58) cm
Ca. 40-44 cm
Ca. 27 cm
Ca. 50 g (fg 17509)
4 mm
4 mm, 40 ev. 60 cm

LUE (D1,D2)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
LENGDE
GARNFORBRUK
STRØMPEPINNER
RUNDPINNE

Ca. 24 m og 27 p vr.bodrdstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
Ca. D1: 42-64 cm, D2: Ca. 42-58 cm (hodeomkrets)
Ca. D1: 33 cm, D2: Ca. 25 cm
Ca. D1: 75 g (fg 17507), D2: Ca. 50 g (fg 17504)
4 mm
4 mm, 40 ev. 60 cm

LUE (E)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNE

TIPS & RÅD

Ca. 18 m og 27-28 p glattstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
S-M (L-XL)
Ca. (51-53) (54-56) cm
Ca. (21) (21) cm
Ca. (55) 75 g (fg 17502, Maya)
Ca. (30) 40 g (fg 54003, Moa)
4.5 mm
4.5 mm, 60 cm
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LUE (F)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
HEKLENÅL
STRØMPEPINNER

Ca. 18-19 m og 27-30 p glattstr på p 4 = 10 x 10 cm
Én størrelse (passer hodeomkrets ca. 50-56 cm)
Ca. 46 cm
Ca. 26 cm
Ca. 45 g (fg 17501)
4 mm
4 mm

LUE (G)
STRIKKEFASTHET
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
PINNER
RUNDPINNE

Ca. 18 -19 m x 40 p rillestr på p 4 = 10 x 10 cm
Ca. 18 -19 m x 27-30 p glattstr på p 4 = 10 x 10 cm
Én størrelse (passer hodeomkrets ca. 50 cm)
Ca. 46 cm
Ca. 21 cm (fra toppen ned til starten på øreklaffen)
Ca. 50 g (fg 17505)
4 og 4.5 mm
4 mm, 40 ev. 60 cm

LUE (H)
STRIKKEFASTHET (H)
STØRRELSER (H)
GARNFORBRUK (H)
OMKRETS (H)
LENGDE (H)
RUNDPINNE

Ca. 17-18 m og 34 p rillestr på p 4.5 = 10 x 10 cm
Én størrelse
Ca. 60 g (fg 17502)
Ca. 50-60 cm
Ca. 26 cm
4.5 mm, 60 cm

LUE (I)
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
OMKRETS
LENGDE
GARNFORBRUK
RUNDPINNE

Ca. 18-19 m og 27 p glattstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
S-L
Ca. 38-40 cm (ikke strukket)
Ca. 31 cm
Ca. 60 g (fg 17503)
4.5 mm, 60 cm

• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr, iflg=ifølge, kantm=kantmaske,
kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne, r=rett, rest=resten/
resterende, rillestr=rillestrikk, sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning

FORKLARINGER (A)

Luen hekles fra toppen på hodet og ned.
Fastmasker hekles med nedtak gjennom begge maskbuene.
Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *kast på nålen, trekk det gjennom løkken*. Gjenta *-* til ønsket antall lm.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 løkker på nålen), kast, trekk det
gjennom begge løkkene på nålen.
*-* = Gjenta mellom stjernene

FORKLARINGER (B)

Rillestrikk (rillestr): Frem og tilbake: Strikk r på alle p. Rundt: Strikk 1 omg vr, 1 omg r vekselvis.

FORKLARINGER (C)

Felling: 1 felling består av 3 m, 1 m før markert m + markert m + 1 markert m etter markert m.
Fell slik: Ta 2 m løs av samtidig, strikk 1 r, trekk de løse m over den strikkede (1 m om gangen), 3 m = 1 m igjen etter felling.

FORKLARINGER (E)

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 løkker på nålen), kast, trekk det
gjennom begge løkkene på nålen.
Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *kast på nålen, trekk det gjennom løkken*. Gjenta *-* til ønsket antall lm.

FORKLARINGER (F)

Fell 1 m: Strikk 2 r sm = 1 m.
Fell 2 m: Strikk 3 r sm = 1 m.

FORKLARINGER (I)

1 overtrekksfelling (1 otf) = ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede.

LUE (A)

Legg opp 5 lm med heklenål nr 4,5 og sett sm til en ring med 1 kjm. Beg alle omg med 1 lm.
1. omg: Hekle 10 fm om ringen, avslutt omg med 1 kjm i lm.
2. omg: Hekle 2 fm i hver fm, avslutt med 1 kjm i lm = 20 fm.
3. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta *-*, avslutt omg med 1 kjm i lm = 30 fm.
4. omg: Hekle 1 omg fm rundt luen uten økning, avslutt omg med 1 kjm i lm.
5. omg: Hekle *1 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta *-*, avslutt omg med 1 kjm i lm = 45 fm.
6. omg: Uten økn.
7. omg: Uten økn.
8. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i neste fm*, gjenta *-* og avslutt omg med 1 kjm i lm = 60 m.
Hekle fm til luen måler ca. 15 cm fra toppen, eller til ønsket lengde. Klipp av garnet.

ØREKLAFF (A)

Beg i 6. fm fra midt bak på luen (= beg på omg) med 1 kjm og 1 lm, hekle 13 fm, avslutt med å hekle 2 fm sm.
Snu med 1 lm, hekle 14 fm.
Snu med *1 lm og hekle 2 fm sm, hekle fm og avslutt omg med å hekle 2 fm sm*.
Gjenta *-* til det er 2 fm igjen, klipp av garnet og hekle den andre øreklaffen på samme måten.

MONTERING (A)

Fest alle tråder. Lag en stor pompong og fest den i toppen på luen.
Knyttebånd (Fletter): Klipp til 6 tråder til hver flette (ca. 30-35 cm lange). Brett de 6 trådene på midten og trekk bretten
på trådene gjennom en maske nederst på øreklaffen så trådene danner en løkke. Trekk de 6 trådendene gjennom løkken
og flett dem. Knytt en knute ytterst på flettene så trådene blir til en liten dusk ytterst.
Fest alle tråder.

LUE (B)
MØNSTER

ØREKLAFF (B)

Tverrstripet vrangbord:
1. omg: *2 r, 2 vr*, gjenta *-* ut omg.
2. omg: strikk m som de kommer = r over r og vr over vr m.
3. omg: r.
4. omg: vr.
Disse 4 omg danner mønster og gjentas fortløpende.
Begynn å strikke 2 øreklaffer: Legg opp 6 m med p 4.5 og strikk 7 p rillestr.
Forts å strikke slik:
1. p: 1 r, 2 m i neste m (1 vr, 1 r), 2 vr, 2 m i neste m, 1 r.
2. p: 1 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r.
3. p: 1 r, 2 m i neste m, 4 r, 2 m i neste m, 1 r.
4. p: 1 kantm, vr, 1 kantm.
Øk annenhver p til 16 m + 2 kantm.
Øk hver 4. p til 26 m + 2 kantm = 28 m.
Strikk rett opp til ca. 16 cm, siste p strikkes vr.
Strikk den andre øreklaffen likt.
Legg dem til side.
Legg opp 16 m på rundp 4.5 og sett inn m fra 1. øreklaffen (de 28 m).
Legg opp 36 m (= foran), 2. øreklaffen (28 m) = totalt 108 m.
Strikk rundt iflg mønsteret til arb måler ca. 20 cm.
Beg å felle til toppen:
Sett en markør der omgangen begynner og slutter.
1. omg: * 2 r, 2 vr sm, *gjenta* -* ut omg = 81 m
2.-4. omg: uten fellinger, r over r og vr over vr m.
5. omg: *2 r sm., 1 vr*, gjenta *-* ut omg = 54 m
6.-8. omg: uten fellinger.
9. omg: Strikk 2 og 2 m r sm ut omg = 27 m
10.-12. omg: uten fellinger.
13. omg: strikk 2 og 2 m r sm ut (13 fellinger + 1m) = 14 m
14. omg: uten fellinger.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt.

MONTERING (B)
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FORKLARING – Dusk
1

3

2

4

Fest alle løse tråder.
Dusk (2 stk): Klipp 20 tråder, ca. 18-20 cm lange, til to dusker. Se bildeforklaring.
Ta 10 tråder, brett dem på midten over en strikkepinne, knytt en tråd rund så det dannes en løkke. Sy fast løkken på øreklaffen.

LUE (C)

Legg opp 83(95) m på rundp 4. Strikk videre rundt og pass på at du ikke vrir maskene på første omgangen. Sett en markør
i beg på omg. Strikk vr.bord rundt (= 1 r, 1 vr) til arb måler ca. 22(24)cm.
Neste omg: Strikk 6(8) m vr.bord, *sett markør i neste m (= 1 r), strikk 13(15) m*, gjenta *-* 5 ggr.
Avslutt med 7(7) m = 6 r er markert.
Nå beg fellingene. Bytt til strømpep når det blir for få m til rundp.
1. omg: 5 m (7 m) vr.bord, *1 felling (se forklaring), 11(13) m vr.bord * Gjenta *-* 4 ggr.
Avslutt med 1 m + 6(6) m (12 fellinger) = 72(84) m
2. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m.
3. omg: 4(6) m vr.bord, *1 felling, 9(11) m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling + 5(5) m (12 m fellinger = 60(72) m).
4. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m.
5. omg: 3(5) m vr.bord, *1 felling, 7(9) m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling + 4(4) m (12 m fellinger = 48(60) m).
6. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m..
7. omg: 2(4) m vr.bord, *1 felling, 5(7) m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling + 3(3) m (12 m fellinger = 36(48) m).
8. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m.
9. omg: 1(3) m vr.bord, *1 felling, 3(5) m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling + 2(2) m (12 m fellinger = 24(36) m).
10. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m.
11. omg: 0(2) m vr.bord, *1 felling, 1(3) m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling + 1(1) m (12 m fellinger = 12(24) m).
12. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m. Den minste størrelsen er nå ferdig.
13. & 14. omg: Gjelder bare den største størrelsen.
13. omg: 1 m, *1 felling, 1 m vr.bord*, gjenta *-* 4 ggr. Avslutt med 1 felling = 12 m.
14. omg: 1 omg uten felling, strikk r over r og vr over vr m.
Klipp av garnet med en 20 cm lang garnende. Trekk garnet gjennom de resterende m. Stram til og fest godt.

LUE (D1, D2)

Legg opp med rundp 4 D2: 85 m D1: 97 m. Strikk nå rundt og pass på at du ikke vrir maskene på første omgangen.
Sett en markør i beg på omg. Strikk rundt i vr.bord (= 2 r, 2 vr) til arb måler ca. D1: 28 cm D2: 22 cm.
Neste omg: Strikk 1 r, *sett 1 markør. Strikk D2: 12 m D1: 16 m i vr.bord*, gjenta *-* ut omg.
Nå skal det være D1: 6 D2: 7 markører mellom 2 r.
Nå beg fellingene. Pass på å bytte til strømpep når masketallet blir for lite til rundp.
1. omg (fellinger): *1 otf (se forklaring), forts å strikke vr.bord til 2 m før neste markør, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg =
D1: 12 m D2: 14 m er felt.
2. omg: uten fellinger.
Gjenta 1. og 2. omg til det gjenstår D1: 12 m D2: 14 m.
Klipp av garnet, men la det henge en 20 cm lang garnende. Træ garnet på en stoppenål og sy gjennom de resterene m.
Stram til og fest tråden.

D1

D2

LUE (E)
PANNELAPP
ØREKLAFF (E)

LUE (E)

FÔR
PANNELAPP (E)

FÔR
ØREKLAFF (E)

MONTERING (E)

Med Maya: Legg opp 15(19) m med p 4.5 og strikk glattstr – beg med en p vr. Øk 1 m i hver side innenfor 1 kantm
annenhver p til det er 29(35) m på p. Når arb måler ca. 8(9) cm, settes arb på en maskenål eller tråd.
Med Maya: Legg opp 8(10) m med p 4.5 og strikk 3 p glattstr – beg med en p vr. På neste p økes 1 m i hver side innenfor
kantm. Gjenta økn annenhver p til det er 19(22) m på p. Når arb måler ca. 11(12) cm, legger du opp 19 (10) m på slutten
av p og strikker ytterl 3(3½) cm. Sett arb på en maskenål eller tråd. Strikk en –øreklaff til, men speilvendt av den første.
Med Maya: Beg med øreklaffen som har 10(10) m i beg på p, bruk rundp 4.5 og strikk rundt. 1. m strikkes sm med kantm.
Når det er 1 m igjen på omg, strikkes den sm med den første m på pannelappen, strikk over pannelappens m til det
gjenstår 1 m, strikk den m sm med den første m på neste øreklaff, Strikk øreklaffens m til det gjenstår 2 m som strikkes
sm i bakre mb = 83(95) m. Strikk nå ca. 14 cm rundt i glattstr.
Fell til toppen:
1. omg: *3 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 67(76) m.
2.-4. omg: r.
5. omg: *2 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 51(57) m.
6.-7. omg: r.
8. omg: *1 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 31(38) m.
9. omg: r
10. omg: strikk 2 og 2 m r sm ut omg = 17(19) m.
11. omg: r.
12. omg: strikk 2 og 2 m r sm ut omg = 9(10) m.
13 omg: r.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt.
Med Moa: Legg opp 19(21) m med p 4 og strikk glattstr, beg med en p vr. Øk 1 m i hver side innenfor 1 m annenhver p
til det er 33(35) m på p. Når arb måler ca. 8½(9½) cm, felles alle m av.

Med Moa: Legg opp 10(11) m med p 4 og strikk 5 p glattstr, beg med en p vr. På neste p økes 1 m i hver side innenfor
kantm. Gjenta økn annenhver p til det er 24(29) m på p. Når arb måler ca. 11(12) cm legger du opp 11 (12) m på slutten
av p og strikker ytterl 3(3½) cm. Fell av alle m. Strikk en øreklaff til, men speilvendt av den første.
Sy luen sm midt bak. Nål fast øreklaffene + pannelappen i Moa innenfor luens øreklaffer + pannelapp i Maya. Med heklenål
3.5 og Moa hekler du fast øreklaffene + pannelappen. Beg bak ved venstre øreklaff og hekle en rad fm langs venstre
nakkekant, øreklaff, langs pannelappen og langs høyre øreklaff + nakkekant. Klipp av garnet og fest tråden godt. Sy fast
avfellingskanten på øreklaffen som er strikket i Moa, inni luen. Tvinn 2 snorer, ca. 28 cm lange og fest dem nede på
hver øreklaff. Klipp av garnet, trekk det gjennom de rest m og fest godt.

LUE (F)

Legg opp 84 m på rundp 4.
Strikk ca. 20 cm glattstr rundt.
Bytt til strømpep og fordel m så du har 21 m på hver p.
Forts å strikke glattstr samtidig som du feller 4 m på hver omg ved å felle 1 m (se forklaring) i beg på hver p.
Strikk til det gjenstår 48 m (= 12 m på hver p).
Deretter strikkes 5 omg hvor du feller 2 m (se forklaring):
1. omg: Fell 8 m ved å felle 2 m i beg på hver p = 40 m (10 m på hver p).
2. omg: Fell 8 m ved å felle 2 m i beg på hver p = 32 m (8 m på hver p).
3. omg: Fell 8 m ved å felle 2 m i beg på hver p = 24 m (6 m på hver p).
4. omg: Fell 8 m ved å felle 2 m i beg på hver p = 16 m (4 m på hver p).
5. omg: Fell 8 m ved å felle 2 m i beg på hver p = 8 m (2 m på hver p).
Klipp av garnet, trekk det gjennom de rest 8 m, stram til og fest godt.

LUE (G)

Legg opp 88 m på rundp 4 og strikk ca. 10 cm rillestr rundt. Bytt til p 4.5 og strikk videre i glattstr.
Når arb måler ca. 14 cm beg fellingen til toppen.
1. omg: *9 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 80 m
2. omg: r.
3. omg: *8 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 72 m
4. omg: r.
5. omg: *7 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 64 m
6. omg: r.
7. omg: *6 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 56 m
8. omg: r.
9. omg: *5 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 48 m
10. omg: r.
11. omg: *4 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut om = 40 m
12. omg: r.
13. omg: *3r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 32 m
14. omg: r.
15. omg: *2 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut omg = 24 m
16. omg: r.
17. omg: *1 r, 2 r sm*, gjenta *-* ut om = 16 m
18. omg: r.
19. omg: strikk 2 og 2 m r sm ut om = 8 m

ØREKLAFFER (G)

Sett markør midt bak: Plukk opp 24 m på p 4, 3 cm fra midt bak. Strikk 5 p rillestr. Fell 1 m i hver side innenfor kantm
hver 4. p 6 ggr og hver 8. p til det gjenstår 6 m. Når arb måler 25 cm, strikkes 2 og 2 m r sm ut p. Avslutt med 1 p r.
Fell av. Fest alle tråder. Strikk en øreklaff til, 3 cm + 24 m fra midt bak.

MONTERING (G)

Dusk (2 stk): Klipp til 20 tråder, ca. 18-20 cm lange, til to dusker. Se bildeforklaring ved lue B.
Ta 10 tråder og brett dem på midten over en strikkepinne. Knytt en tråd rundt så det dannes en løkke på toppen. Sy fast
løkken på øreklaffen.

LUE (H)

Luen strikkes fra kant til kant. Legg opp 48 m på p 6 og strikk rillestr. *Strikk 2 p over alle m, strikk 2 p over de første
40 m, strikk 2 p over de første 32 m*, gjenta *-*. Når arb. måler 54 cm på den bredeste kanten, felles m av.

MONTERING (H)

Sy sm oppleggs- og avfellingskanten. Sy en tråd gjennom m øverst på luen og stram den til.
Fest alle tråder.

LUE (I)

Legg opp 84 m på rundp 4. Strikk ca. 8 cm vr.bord rundt, 1 r, 2 vr. Bytt til rundp 4.5 og strikk glattstr. Sett en markør
midt bak (= beg på omg ). Når arb måler ca. 24 cm, felles til toppen.
1. omg: *9 r, ta 2 m r løs av, 1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m*, gjenta *-* ut omg = 70 m.
2.- 3. omg: r.
4. omg: *7 r, ta 2 m r løs av, 1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m*, gjenta *-* ut omg = 56 m.
5. omg: r.
6. omg: *5 r, ta 2 m r løs av, 1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m*, gjenta *-* ut omg = 42 m
7. omg: *3 r, ta 2 m r løs av, 1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m*, gjenta *-* ut omg = 28 m
8. omg: *1 r, ta 2 m r løs av, 1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m*, gjenta *-* ut omg = 14 m
9. omg: Strikk 2 og 2 m r som ut omg = 7 m
Klipp av garnet. Fest alle tråder.
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