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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN

LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,

50 gram = ca 115 meter

Alternativt garn: MERINO 22, NATURAL LANOLIN WOOL

STØRRELSER

3-6 (9-12) mnd (2-4) 6 år

PLAGGETS MÅL

Hodevidde ca 38 (44) 46 (49) cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 (1) 1 (2) nøster

Farge 2 1 nøste til alle størrelser

FARGER

Farge 1 Rose 8135

Farge 2 Halvbleket hvit 0017

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

Heklenål nr 3 til snorene på luen

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

28 omganger mønster på p nr 4 = 10 cm

  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

Legg opp 80 (92) 100 (104) med farge 2 på liten rundp eller 

strømpep nr 3. Strikk 3 (3) 4 (4) cm rundt i vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 4 og strikk 2 omganger glattstrikk, 

samtidig som det på 1. omgang økes 4 (4) 2 (4) m jevnt 

fordelt = 84 (96) 102 (108) m.

Strikk mønster etter diagrammet (10 omganger). Strikk 

deretter glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 18 (20) 22 (24) 

cm. Fell av, la omgangens begynnelse være midt bak og sy 

sammen avfellingskanten.

Lag 2 dusker med både farge 1 og 2, og sy en dusk i hvert 

hjørne øverst på luen.

Øreklaff: Legg opp 4 m med farge 2 på p nr 3. NB! La det 

være en trådende i opplegget på ca 2 m (denne brukes til 

å hekle snor av til slutt). Strikk fram og tilbake i rillestrikk, 

samtidig som det økes 1 m i slutten av hver p til det er i alt 

12 (14) 14 (16) m på p. Det økes ved å strikke r i fremre og 

bakre m-lenke på den nest siste m på p. Strikk 10 (12) 12 

(14) p uten økninger og fell deretter av. Strikk den andre 

øreklaffen på samme måte. Sy øreklaffene til luen, lengden 

mellom klaffene midt bak skal være ca 8 (11) 13 (14) cm. 

Hekle en snor av trådenden ved oppleggskanten på hver 

øreklaff. Snoren hekles ved å først hekle ca 50 lm og så 

hekle 1 kjm i hver m tilbake. Klipp av garnet og trekk tråden 

gjennom den siste m.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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  Vr med farge 1
  R med farge 2

For oppskrift på genser se DG 450-10


