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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon, 

50 gram = ca 150 meter

STØRRELSE 

One Size

PLAGGETS MÅL

Lue

Passer hodevidde ca 53-56 cm

Skjerf

Lengde ca 180 cm

Bredde ca 32 cm

GARNFORBRUK

Lue

2 nøster 

Skjerf

9 nøster 

FARGE

Kitt 363

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 2,5 og 3 

Strømpep nr 3

Hjelpep

STRIKKEFASTHET

25 m mønster etter diagram E på p nr 3 = 10 cm

1 rapport av mønster etter diagram C (36 m) på p nr 3 

= 10 cm i bredden 

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

RILLESTRIKK fram og tilbake

Strikk r på alle p.

SKJERF

Legg opp 88 m på p nr 2,5. Strikk 3 cm fram og tilbake med 

mønster etter diagram A, og 3 m rillestrikk i hver side 

(1. p = vrangen). NB! Gjenta m inni klammen 3 ganger, men 

siste gang sluttes det ved pilen. Slutt med den siste linjen i 

diagrammet = 112 m. Skift til p nr 3. Fortsett med mønster 

etter diagram B (på samme måte) med 3 m rillestrikk i 

hver side. Strikk til arbeidet måler ca 173 cm, slutt etter en 

hel rapport i høyden. Strikk mønster etter diagram C over 

mønster etter diagram B = 88 m. Skift til p nr 2,5. Strikk 3 cm 

mønster etter diagram A. Fell av med r og vr. 

LUE

Legg opp 116 m på rundp nr 2,5. Strikk 3 cm mønster etter 

diagram A.

Strikk 8 cm rundt med mønster etter diagram D. Skift til 

rundp nr 3. Strikk 1 omgang r, og øk 12 m jevnt fordelt 

= 128 m. Strikk mønster etter diagram E til arbeidet måler 

22 cm. Sett 8 merker i arbeidet med 16 m mellom hvert merke. 

Fortsett med glattstrikk, samtidig som det strikkes 2 r 

sammen etter hvert merke. Gjenta fellingene på hver 

2. omgang i alt 6 ganger, deretter på hver omgang 8 ganger 

= 16 m. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m. 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM A, B, C, D, E
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  R fra retten, vr fra vrangen
  Vr fra retten, r fra vrangen
  1 kast
  2 r sammen
  Ta 1 m r løs av p, 1 r,
  trekk den løse m over
  Sett 5 m på hjelpep bak arbeidet,
  5 r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 5 m på hjelpep foran arbeidet,
  5 r, strikk m fra hjelpep r
  Øk 1 m ved å løfte opp tverrtråden
  mellom 2 m og strikke denne vridd
  Strikk 2 vr sammen fra vrangen


