LØS HALS,
LUE OG
VOTTER
MODELL 35∙03

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

6+8

35·03

Hrönn Jónsdóttir

GARN

ALPAKKA TWEED
50% alpakka, 30% ull, 20% donegal
50 gram = 80 meter
ALPAKKA FUR
59% Alpakka, 41% Merinoull
50 gram = 60 meter

PLAGGETS MÅL
Lue
Vidde ca
GARNFORBRUK
Lue
ALPAKKA FUR
Terracotta 207
ALPAKKA TWEED
Terracotta 109
Løs hals
ALPAKKA FUR
Terracotta 207
Votter
ALPAKKA FUR
Mosegrønn 205
ALPAKKA TWEED
Gyllen gulgrønn 111
PINNEFORSLAG
Lue
Løs hals
Votter

4,5 ALPAKKA TWEED ALPAKKA FUR

LØS HALS,LUE OG VOTTER

DESIGN

STØRRELSER

4+6

2/4

STRIKKEFASTHET
11 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 8 = 10 cm
13 m glattstrikk med Alpakka Fur på p nr 6 = 10 cm
13 m rillestrikk med Alpakka Tweed på p nr 6 = 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.

(6/8) år
FORKORTELSER

44

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

(48) cm

2

(2) nøster

1

(1) nøste

2 nøster

1

(1) nøste

1 nøste

Liten rundp og strømpep nr 6.
Heklenål 4,5 mm.
Liten rundp nr 8
Strømpep nr 4 og 6

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger

LUE

uten fellinger og fell på neste omgang: *5 m r, 2 m r
sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 2 omganger

ØREKLAFF

uten fellinger og fell på neste omgang: *4 m r, 2 m r

Legg opp 4 (6) m med Alpakka Fur (farge 207) på
p nr 6. Strikk fram og tilbake i glattstrikk (1. p er fra vrangen)
samtidig som det økes 1 m i slutten på hver p ved å strikke
i bakre og fremre m-lenke på den siste m. Øk slik til det er 10
(12) m på p. Strikk 4 (6) p uten økninger. Legg arbeidet til side
og strikk 1 til øreklaff på samme måte. Etter siste p fra retten
legges opp 10 (12) m nye m = midt bak i nakken, sett m fra
den andre øreklaffen på p og legg opp 26 (28) nye m = foran
på luen. Nå er det i alt 56 (64) m i omgangen. Strikk videre
rundt over alle m til arbeidet måler 16 (18) cm (målt midt
foran). På neste omgang felles ved å strikke *6 m r, 2 m r

sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang uten
fellinger og fell på neste omgang: *3 m r, 2 m r sammen*,
gjenta fra *-* ut omgangen. Fell videre slik på hver omgang
med 1 m mindre mellom fellingene til det er 14 (16) m igjen.
Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 r sammen
samtidig som tråden trekkes gjennom m. Trekk godt sammen
og fest tråden på vrangen.

OPPBRETT FORAN
Strikk opp fra vrangen 26 (28) m med Alpakka Fur på p nr 6
midt foran og strikk 6 p fram og tilbake i rillestrikk. Fell 1 m i
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VOTTER
HØYRE VOTT
Legg opp 32 m med Alpakka Tweed (farge 111) på p nr 4.
Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler
4 (5) cm. Skift til Alpakka Fur (farge 205) og p nr 6.
hver side ved å strikke 2 m r sammen i begynnelsen på hver p

Strikk glattstrikk, samtidig som det på 2. omgang felles

til det er 14 (16) m på p. Fell av 2 m i begynnelsen på de 2

jevnt fordelt til 20 m. Strikk til arbeidet måler 6 (7) cm.

neste p = 10 (12) m. Fell av. Hekle 2 omganger fm rundt

Strikk 1 m r, strikk de neste 3 (4) m med en hjelpetråd,

hele luen (også langs oppbretten) med Alpakka Tweed (farge

flytt m tilbake til venstre p og strikk videre som før over

109) og heklenål 4,5 mm. Fest alle løse tråder på vrangen.

alle m. Når arbeidet måler 14 (16) cm felles det slik: Strikk

Klipp 6 tråder av Alpakka Tweed (farge 109), hver tråd á ca 80

*3 m r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen.

cm. Legg trådene dobbelt og flett de til en flette (hver del av

Strikk 1 omgang uten fellinger. På neste omgang: *2 m r,

fletten har 4 tråder) som sys til i øreklaffen. Lag en flette til på

2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang

samme måte til den andre øreklaffen.

uten fellinger og deretter 2 omganger med 2 og 2 m r
sammen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de

LØS HALS

resterende m.

Legg løst opp 50 (58) m med Alpakka Fur (farge 207) på p nr

TOMMEL

8. Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 18 (24) cm (eller

Trekk hjelpetråden forsiktig ut og fordel de 6 (8) m rundt ‘hullet’

ønsket lengde). Fell løst av.

på strømpep. Plukk opp 1 m i hver side av tommelhullet = 8
(10) m. Strikk rundt i glattstrikk med Alpakka Fur til tommelen
måler 3-4 cm. Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 r
sammen, samtidig som tråden trekkes gjennom m. Fest alle
løse tråder på vrangen.

VENSTRE VOTT
Strikkes som høyre, men når hjelpetråden skal strikkes inn for
tommel strikkes det til det er 4 (5) m igjen i omgangen, strikk 3
(4) m med hjelpetråden, flytt m tilbake til venstre p og strikk ut
omgangen som før.
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | MODELLER: EVERYBODY | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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