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FEIERLUE

Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nøste 50 g = 150 m)
Ca. 33 m (ikke strukket) og 34 p vr.bordstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 44-52 cm
Ca. 29 cm
Ca. 75 g (fg 28107)
3 mm
3 mm, 40 cm
5 markører
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• 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

ggr=ganger, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett maske, vr=vrang maske.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Luen strikkes ovenfra og ned.

LUE

Legg opp 8 m med strømpep 3 mm. Fordel m på 4 p og strikk rundt.
1. omg: Strikk 8 r.
2. omg: *1 r, øk 1m*. Gjenta *-* ut omg = 16 m på p.
3. omg: Strikk 16 r.
Sett en markør mellom første og siste m på omg.
4. omg: *1 r, øk 1 m (= stikk p under tverrtråden før neste m, forfra og under tråden og strikk 1 r i bakre mb), 2 r,
øk 1 m (= stikk venstre p bakfra under tverrtråden og strikk 1 r), 1 r*. Gjenta *-* ytterligere 3 ggr = 24 m på p.
5. omg: *1 r, 1 vr, 2 r, sett en markør rundt disse 2 r m, 1 vr, 1 r*. Gjenta *-* ytterligere 3 ggr (= 24 m på p).
Fortsett å øke som på 4. omg annenhver omg, på hver side av de markerte m, til det er 128 m på p.
De økte m strikkes inn i mønsteret, 2 r, 2 vr. Bytt til rundp når maskeantallet gjør det nødvendig.
Strikk rett opp, 2 r, 2 vr, til arb måler ca. 20 cm fra siste økningsomg.
Fell av alle m ganske løst, det må ikke stramme. Fest alle løse tråder.
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