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STRIKKEOPPSKRIFT
Størrelser
Dame (Herre)
Garn
Mini Sterk, 40 % alpakka, 40% merinoull, 20 %
nylon fra Du Store Alpakka.
STERK, 40 % alpakka, 40% merinoull, 20 % nylon
fra Du Store Alpakka.
Votter, Dame
50 g lys blåturkis Mini Sterk nr. 834 = farge 1.
50 g natur Mini Sterk nr. 806 = farge 2.
50 g rosa Mini Sterk nr. 850 = farge 3.
Votter, Herre
50 g lys blåturkis STERK nr. 834 = farge 1.
50 g natur Sterk nr. 806 = farge 2.
50 g lys tåkegrå Sterk nr. 848 = farge 3.
Lue
50 g lys blåturkis STERK nr. 834 = farge nr. 1.
50 g natur STERK nr. 806 = farge nr. 2.
Pinner
Votter:
Pinner nr. 2,5 og 3 og ev p nr. 3,5 om du strammer
når du strikker mønsterstrikk.
Lue:
Pinner nr. 3 og 3,5 ev p nr. 4 om du strammer når
du strikker mønsterstrikk.
Strikkefasthet
Votter, dame:
27 m på p nr. 3 (nr. 3,5) i mønsterstrikk med Mini
Sterk = 10 cm i bredden.
Votter, herre:
24 m på p nr. 3 (nr. 3,5) i mønsterstrikk med
STERK = 10 cm i bredden.
Lue:
22 m på p nr. 3 (nr. 3,5) i mønsterstrikk med
STERK = 10 cm i bredden.
Høyre vott
Damevotten strikkes i Mini Sterk, herrevotten i
STERK.
Arbeidet strikkes rundt på 5 settp.
Legg opp 56 m på settp 2,5 med farge 1. Strikk 2
vridd r, 2 vr i 10 cm. Bytt til settp 3 (ev 3,5) og strikk
1 omg r samtidig som det økes 3 m = 59 m på omg.
Videre strikkes det mønster rundt etter diagrammet,
øk til tommel som vist i diagrammet.
Tommelkile: Øk masker til tommel som vist i diagrammet, du øker m ved å lage et kast, som strikkes

vridd r i angitt farge på neste omg.
Ved X i diagrammet felles det 1 m i siden, og det settes 11 m på en tråd. På neste omg legges det opp 11
m over tommelhullet. Fortsett til fellingen, og fell på
hver side av stolpene som vist i diagrammet. Fell slik
i begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m løst av p, strikk 1
m og trekk den løse m over.
Fell slik i slutten av 2. og 4. p: strikk 2 m r sammen.
Fell til det gjenstår 6 m. Klipp av garnet og trekk det
igjennom de siste 6 m. Fest godt.
Tommel
Sett de 11 tommel-m tilbake på settp 3 (ev 3,5).
Strikk opp 11 m i kanten bak tommelen og 3 m i hver
side = 28 m på p. Strikk tommel og fell til tupp som
vist i diagrammet. Klipp tråden og trekk den gjennom
de resterende m, snurp sammen og fest godt.
Venstre vott
Legg opp og strikk som høyre vott, men speilvend
mønsteret slik at tommelen kommer i venstre side.
Lue
Legg opp 120 (128) m med farge nr. 1 med STERK
på p nr. 3 og strikk vrangbord, 2 vridd r, 2 vr i 4 cm.
Skift til p nr. 3,5 (ev. nr. 4 om du strammer når du
strikker mønsterstrikk) og strikk 1 omg r samtidig
som du øker 10 (2) m jevnt fordelt på omg = 130
m på p. Strikk så mønster etter diagrammet for lue.
Strikk 2 rapporter i sikksakkmønster, 1 rapport med
skiløper og 2 rapporter i sikksakkmønster. Strikk
mønsterrapporten ferdig og skift ev til p nr. 3,5 og
strikk videre i farge 2 resten av luen. Når arbeidet
måler totalt 17 cm felles det til topp på luen slik:
* Strikk 9 m, strikk 2 m r sammen *. Gjenta fra *-*
ut omg. Strikk 3 omg.
* Strikk 8 m, strikk 2 m r sammen *. Gjenta fra *-*
ut omg. Strikk 3 omg.
* Strikk 7 m, strikk 2 m r sammen *. Gjenta fra *-*
ut omg. Strikk 2 omg.
* Strikk 6 m, strikk 2 m r sammen *. Gjenta fra *-*
ut omg. Strikk 2 omg.
* Strikk 5 m, strikk 2 m r sammen *. Gjenta fra *-*
ut omg. Strikk 2 omg.
Strikk 2 og 2 m r sammen hele omg. Gjenta 2 og 2
m r sammen på neste omg. Klipp av garnet og trekk
det igjennom de resterende m, Trekk sammen og fest
godt.
NB!
Der det er lengre maskesprang enn 5 m bør du tvinne
trådene om hverandre.
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Våre lokale skihåp Barbro Kvåle fra Brandbu og Ørjan Staff fra Jaren
ikledd Lygna votter og lue (Foto: B.T Stokke)
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