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Drømmelue med knapp 
MH0033 Design by Marte Helgetun

Størrelse: ca 1 år (2 år) 4 år (6 år) 8 år  
Luens diameter er ca: 20 (22) 23 (24) 25 cm.  
Pinner og strikkefasthet: Liten rundpinne 40 cm 3 mm og 4 mm og strømpepinne 4 mm 
20 masker = 10 cm. Garnet er veldig elastisk. Pass på at det ikke blir for løst.  
Du trenger: 1 nøste Soul og 1 nøste Air Jeg strikket den naturhvit.

Kanten Luen strikkes først frem og tilbake, så rundt. Legg opp 90 (100) 110 (120) 130 masker på liten rundpinne 
3 mm med en tråd av hver og strikk 5 riller. En rille er rett på retten og rett på vrangen.
Klaff Fell 8 masker i den ene siden. (Du trenger ikke knapphull. knappen skal sys gjennom begge lag til slutt)
Øking På neste omgang øker du 53 masker jevnt fordelt gjennom hele omgangen og fortsetter rundt på en liten 
rundpinne nr 4. = 135 (145) 155 (165) 175 masker. Fortsett med glattstrikk til arbeidet blir 6 (8) 9 (10) 11 cm. Nå 
skal du sette et merke på fem steder, hver 27 (29) 31 (33) 35 maske. 
Felling Du skal strikke sammen 3 masker, ved hvert merke, annenhver omgang slik: strikk til du kommer til 
masken før merket, ta en maske løst av pinnen, strikk sammen to masker og trekk den løse masken over de to 
du akkurat strikket sammen. Gjenta dette til det gjenstår fem masker på pinnen din. 
Tuppen Disse fem maskene strikker du rette, og kun fra retten. Legg tråden bak arbeidet og over til høyre side, 
skyv maskene tilbake til høyre side av pinnen. Fortsett å strikke rett, uten å snu arbeidet. Første masken på  
omgangen strammes godt. Strikk til tuppen blir 2,5 cm. Fell av og fest tråden. Sy gjerne noen ekstra sting for å få 
en fin avslutning på tuppen. 
 
Montering Legg klaffen over slik at hele klaffen overlapper ca 3 cm inn på andre siden. Sy fast klaffen med en 
knapp gjennom begge lag. Jeg valgte å bruke samme knapp som jeg har på jakken.  
Mønster på jakken finner du på nettsiden min. martehelgetun.no Lykke til!

Følg meg på martehelgetun.no


