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Størrelse: Oppskriften tar for seg en størrelse som vil passe til de fleste voksne hoder, men her
kan man enkelt gjøre den større eller mindre. 4 m +eller – vil gjøre den ca. 2 cm større eller
mindre. Gjøres dette, så kan det være lurt å legge til eller trekke fra en cm eller to i høyden
også før man starter fellingen etter oppskriften.
Garn; Lima fra Garnstudio. Ca. 1,5 nøster/75 – 80 gr i en litt mørk grå farge.
Pinner: Liten rundpinne nr. 4 (3,5 til vrangborden hvis den ønskes litt strammere) og gjerne
strømpepinner nr. 4 til fellingen.
Strikkefasthet: Ca. 20/21 m pr 10 cm.

Legg litt løst opp 92 m på rundpinnen.
- Strikk vrangbord vekselsvis 2 r og 2 vr til arbeidet måler ca 8 cm.
- Videre strikkes det til arb. måler ca. 24 – 26 cm (ca 20 cm hvis det ikke ønskes oppbrett) slik:
- 2 omg. r deretter
- 2 omg. i «ruter» bestående av 2 m r og 2 m vr vekselsvis omg ut. Strikk så
- 2 omg. r før det på de to neste strikkes
- 2 omg. i «rute» bestående av 2 m vr og 2 m r vekselsvis omg ut.
Gjenta dette til arbeidet (totalt) når de nevnte målene ovenfor.
Nå starter fellingene og nå strikkes det hele tiden 2 omg r og 1 omg vr til luen er ferdig.
- Første felling: Strikk 2 m r, strikk de to neste sammen – gjenta omg. ut. (ca. 69 m tilbake på
omg.
- Strikk 3 omg uten felling.
- På neste omg strikkes 1 r, strikk de to neste sammen. Gjenta omg ut.
- 2 omg. uten felling.
- Strikk så 2 og 2 m sammen omg ut.
- Strikk en omg uten felling.
- Strikk så 2 og 2 m sammen på neste omg. Kutt garnet og dra tråden gjennom de resterende

m og fest godt.
Denne luen er like fin med som uten dusk.
Med ønsker om mange koselige strikketimer og lune høst og vinterdager!

