Sløyfelue

Materialer

2 nøster Merino Soft eller annet babygarn, Hverdags, Babyull e.l. med strikkefasthet 27-28 m med
dobbelt garn, eller enkel tråd Nepal (tipper du må ha 2 nøster) eller annet garn med strikkefasthet
16-19 m
Denne er litt løs, så du kan evt. prøve å gå ned 80 m eller tynnere pinner hvis du liker at den sitter litt
strammere.
Bruker du annet garn, kan du legge opp hva som helst av maskeantall som går opp med 4. Liten
rundpinne nr 4.5 & 5 + strømpepinner nr 5. Jeg strikker løst, så om du strikker normalt eller stramt,
så gå opp til 5 & 5.5.
Flettepinne og ullnål

Strikkefasthet (før vask)

22 m = 10 cm ribbestrikk på p 4.5
16 m = 10 cm glattstrikk på p 5
Legg opp 84 m og strikk 13 omg ribbestrikk [2r, 2vr], eller ca 5-6 cm etter smak. Evt. kan du strikke
fletter slik som på sløyfa (se diagram) på annenhver «rettstolpe» i ribbestrikken.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Plasser nå flettesløyfen på ønsket sted, midt foran eller på siden. 35 m før og etter Diagram 1, og 36
m før og etter Diagram 2 hvis du vil ha den midt foran.
Diagram 1 viser sløyfa jeg har strikket. Synes du den blir litt «sprikende» nederst, kan du prøve
Diagram 2.

Gratis oppskrift til fri bruk. Kan gjerne strikkes opp for salg til inntekt for kreftsaken.
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Sløyfelue
Diagram 1

Diagram 2

Tomme ruter (hvite og rosa) = Rett
= Sett 2 m på flettepinnen og hold bak arbeidet, 2r, 2r fra flettepinnen
= Sett 2 m på flettepinnen og hold foran arbeidet, 2r, 2r fra flettepinnen
3sm alternativ 1: Sett pinnen inn i maske 2 og deretter maske 1 forfra, løft disse av pinnen, 1r, trekk
de løse maskene over den ene - gir en slags «søm» oppå lua
3sm alternativ 2: strikk 3 vrangt sammen = blir små «bulker»
3sm alternativ 3: Strikk 3 rett sammen = også små bulker som lener mot høyre
3sm alternativ 4: 1 m løs av, 2r, trekk den løse m over = litt mer diskret felling
Toppfelling:
Når lua er 17-19 cm eller ca 8 cm før full lengde (min er 26 cm), fell slik:
Felleomgang 1: 18r, 3rsm, gjenta ut omg.
Strikk 1 omg rett.
Felleomgang 2: 16r, 3rsm, gjenta ut omg.
Strikk 1 omg rett.
Felleomgang 3: 13r, 3rsm, gjenta ut omg.
Fortsett slik med 2 masker mindre mellom hver felling på omgangen og en rett omgang mellom
felleomgangene til du har 16 masker igjen. Fell nå på hver omgang til 4 m. Træ tråden gjennom de
siste maskene og trekks sammen.
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