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GARNKVALITET (A,B)
GARNKVALITET (C)
STRIKKEFASTHET (A)
STRIKKEFASTHET (B)
STRIKKEFASTHET (C)
GARNALTERNATIV
STØRRELSE (A,C)
STØRRELSE (B)
LENGDE (A,B,C)
OMKRETS (A,B,C)
GARNFORBRUK (A)
GARNFORBRUK (B)
GARNFORBRUK (C)
PINNER (A,B)
HEKLENÅL (C)
IDÉ & KILDE
TEKST & OPPSKRIFT
OVERSETTELSE
TIPS & RÅD

”KITTY” – HEKLET OG STRIKKET LUE MED ØRER
Raggi (70 % Ull ’sw’, 30 % Polyamid. Ca. 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Ca. 50 g = 64 m)
Ca. 9-10 m x 12 p glattstr på p 12 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Ca. 10 m x 14 p glattstr på p 10 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Ca. 7 hst x 7 rader med heklenål 8 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Én størrelse. Passer hodeomkrets 52-58 cm.
Én størrelse. Passer hodeomkrets 50-54 cm.
Lue A: Ca. 22 cm. Lue B: Ca. 21 cm. Lue C: Ca. 22-23 cm.
Lue A: Ca. 46 cm. Lue B: Ca. 44 cm. Lue C: Ca. 50 cm.
Ca. 75 g (fg 15122, rosa, Raggi)
Ca. 75 g (fg 1500, hvit, Raggi)
Ca. 150 g (fg 34104, rosa, Reflex)
Lue A: p 12 mm. Lue B: 10 mm.
8 mm
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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 (A,B)

arb=arbeid(et), fg=farge, fm=fastmaske, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, hst=halvstav, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske,
lm=luftmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rest=resterende, sm=sammen, vr=vrang, vr.bord=vrangbord, ytterl=ytterligere

FORKLARINGER (A,B)

Kantm: Første og siste m strikkes r på alle p.
OBS! Luene strikkes med dobbelt garn.

FORKLARINGER (C)

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Halvstav (hst): 1 kast på nålen, stikk nålen ned i en m på forrige rad/omg, trekk det gjennom m (= 3 m på nålen),
1 kast, trekk det gjennom alle m på nålen.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra garnet gjennom begge
m på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
OBS! Luen hekles med dobbelt garn.

LUE (A,B)

Lue A: Legg opp 44 m med dobbelt garn på p 12. Lue B: Legg opp 44 m med dobbelt garn på p 10.
Strikk vr.bord (1 r, 1 vr) innenfor kantm i hver side. Når vr.borden måler ca. 7-8 cm, strikkes videre i glattstr.
Når arb måler ca. 22 cm (= lue A), 21 cm (= lue B), felles 1. og siste m av. Sett de rest m på en tråd eller maskenål.
Sy sm luen med kantm til sømrom. Vreng luen og fordel de rest m på 2 p (med like mange m på begge p).
Fell av alle m slik: Legg arb sm med rettsidene mot hverandre og slik at sømmen kommer midt bak. Hold p parallelt i
venstre hånd og strikk med ytterl en p i høyre hånd. Ta 1 m fra fremre og 1 m fra bakre p og strikk de 2 m r sm,
strikk de 2 neste m sm på samme måten (= 2 m på høyre p). Dra den først strikkede m på høyre p over den andre (= 1 m
igjen på p). Fortsett å strikke sm og felle av alle m på samme måten. Klipp av garnet og fest alle løse tråder.
Ører: Mål ut ca. 14-15 cm opp fra nederkanten på begge sidene og sett en markering. Sy ørene sm med små tråklesting
og trekk i tråden for å stramme opp ørene til ønsket fasong. (Se bilder nedenfor.)

LUE (C)

Hekle 19 lm med heklenål 8 mm. Begynn i 2. lm og hekle 18 hst, snu med 1 lm og fortsett å hekle 18 hst på hver rad til
arb måler 48 cm (= 31 rader). Hekle luen sm mot oppleggskanten med kjm. Vreng luen og fortsett å hekle ca. 36 fm rundt
åpningen – 5 rader (= nederkanten). Klipp av garnet.
Toppen: Vreng luen og plasser sømmen midt bak, hekle sm åpningen med kjm.
Ører: Mål ut ca. 14-15 cm fra nederkanten på begge sidene og sett en markering. Sy sm med må tråklesting og trekk i
tråden for å stramme opp ørene til ønsket fasong. (Se bilder nedenfor.)
Fest garnet på innsiden.

ØRER (A,B,C)

Ca. 14-15 cm

www.jarbo.se

