
FLETTELUE
MH1036



STØRRELSER OG MÅL  
Størrelser: en størrelse og superelastisk 

GARN OG GARNFORBRUK 
Setoso fra Mondial
2 nøster lys sand nr. 725 

PINNER OG STRIKKEFASTHET  
40 cm rundpinne nr. 5,5 og 6, settpinner nr. 6  
og en flettepinne eller en annen kort pinne
ca. 21 masker flettestrikk etter diagrammet 
på pinne nr. 6 = 10 cm
Det kan være litt vanskelig å måle strikkefas-
theten når man strikker fletter, men legg luen 
ned og klem den flat, så skal den måle ca. 21 
cm på tvers.

FLETTELUE 
 
Fletter ser veldig avansert ut, men er overraskende enkelt.  
Et perfekt flette-nybegynnerprosjekt. 
 

Kommentar til diagrammet:
På første omgang etter vrangborden skal du øke 1 maske  
hver 8. maske, merket med en M i diagrammet. 
Gjenta 2.–7. omgang til ønsket lengde.

 Rett
 Vrang
 Øk 1 maske
    Flette 6 masker mot høyre. Sett 3 masker på 
en hjelpepinne foran arbeidet. Strikk 3 rett. Strikk så de 3 
maskene fra hjelpepinnen rett.

DIAGRAM

Legg opp 88 masker på rundpinne nr. 5 ½ og strikk 6 cm vrangbord, *2 rette og 
2 vrange*. Bytt til rundpinne nr. 6 og gå over til å strikke fletter etter diagrammet, 
samtidig som du øker slik diagrammet viser til 99 masker. Strikk til luen måler 
ca. 24 cm.
På siste omgang før du skal flette neste gang, skal du skifte til settpinner nr. 
6 og strikke sammen de 3 vrangmaskene mellom hver flette slik at de blir til 1 
vrangmaske. Fortsett med flettingene de omgangene det skal flettes.

Strikk deretter 6 omganger, og strikk så sammen de 2 første og de 2 siste 
rettmaskene slik at det blir 4 rette og 1 vrang maske pr. fletterapport. Strikk 3 
omganger før du strikker sammen 2 og 2 rettmasker så du får 2 rette og 1 vrang 
maske pr. fletterapport. Strikk 2 omganger før du strikker sammen 2 rettmasker 
slik at du får 1 rett og 1 vrang maske pr. fletterapport.
Trekk tråden gjennom de resterende maskene, klipp den av og fest den godt.

TIL SLUTT Fest alle trådene. Husk å ikke damp plagg strikket i kabelspunnet 
garn, da mister det lett elastisiteten.




