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LUE TIL MOR OG BABY

Ylle (100 % Ull ”Superwash”. Nøste ca. 100 g = 208 m)
Ca. 28 m (ikke strukket) og 30 p vr.bordstrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
A: Mor, B: Baby
A,B: Ca 44-58 cm
A: Ca 39 cm, B: Ca 29 cm
A: Ca 100 g, B: Ca 75 g (fg 15405)
4 mm
4 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

fg=farge, ggr=ganger, m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang, vr.bord=vrangbord

FORKLARINGER

Felling: 1 felling består av 3 m = 1 m før markert m + markert m + 1 m etter markert m. Ta 2 m løs av, som om de skulle
strikkes rett sm, strikk 1 m, dra de 2 løse m over den strikkede m (1 m om gangen) (3 m = 1 m etter felling).

LUE

Legg opp 88 m med rundp 4. Strikk videre rundt og pass på at m ikke blir vridd på 1. omg. Sett markør i beg på omg.
Strikk A: 33 cm, B: 26 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr (eller ønsket lengde).
Neste omg: Strikk 10 m vr.bord, sett en markør rundt neste m (som skal være rett) og strikk markert m rett.
*Strikk 21 m vr.bord, sett markør og strikk neste m som før*, gjenta * - * ytterligere 2 ggr.
Strikk 11 m vr.bord. Det er nå 4 markerte m på omg.
Strikk vr.bord til 1 m før markert m, fell som forklart. Strikk ytterligere 3 fellinger på omg på samme måten.
En felling ved hver markert m = 4 fellinger på omg. Strikk vr.bord mellom de markerte m.
Gjenta fellingene annenhver omg til det gjenstår 48 m på omg.
Nå strikkes fellinger på hver omg til det gjenstår 8 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og fest løse tråder.
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