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I dette heftet finner
du både klassisk og
moteriktig tilbehør
for barn og voksne,
strikket i våre gode
merkegarn.
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Forhandler

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn.

Fo
to

gr
af

:B
IT

M
AP

 v
/D

ag
 M

yr
es

tr
an

d.
St

yl
in

g:
M

er
ke

 M
om

en
tu

m
 o

g 
Fu

na
ki

 Je
an

s.
Re

pr
o 

og
 tr

yk
k:

G
un

na
rs

ha
ug

 Tr
yk

ke
ri 

AS
.

Se side 15

Tilbehor farge  22.08.06  16:44  Side 16



 1

Nr 1 
 
Skjerf  
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Koks 1088: 50 gram 
Grå 1053: 50 gram 
Lys grå 1042: 50 gram 
Petrol 6755: 50 gram 
Aqua 7133: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp nr 10 
 
Første og siste m strikkes rett på 
alle p og er ikke med i 
diagrammet. 
Legg opp 163 m med petrol på 
rundp nr 10 og strikk 1 p rett. 
Strikk de neste 5 p etter 
diagrammet. Fortsett etter 
diagrammet men nå med 
følgende farger: 2 p koks, 6 p lys 
grå, 2 p koks, 6 p aqua, 2 p 
koks, 6 p grå. Fell av. 
Tvinn 2 snorer i koksgrått – 
ferdig lengde ca 60 cm. Lag 4 
pomponger (1 i hver farge). 
Trekk snoren gjennom skjerfets 
nederste 15 cm og sy 1 pompong 
i hver ende av hver snor. La 
snoren henge ca 10 cm ned i 
hver ende. 
 

Lue 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garnmengde: 
Koks 1088: 50 gram 
Grå 1053: 50 gram 
Lys grå 1042: 50 gram 
Petrol 6755: 50 gram 
Aqua 7133: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp nr 7 
 
Luen strikkes fram og tilbake og 
sys sammen midt bak pga 
mønsteret. 

Første og siste m strikkes rett på 
alle p og er ikke med i 
diagrammet. 
Legg opp 67 m med aqua og 
strikk 1 p rett. Strikk mønster 
slik: 1 rett, strikk diagrammets 8 
første m, strikk de 16 mønster m 
3 ganger og avslutt med 
diagrammets 9 m + 1 rett. 
Fortsett etter diagrammet til det 
er strikket 6 p. Fortsett med 
diagrammet men strikk: 2p koks, 
6 p grå, 2 p koks, 6 p lys grå, 2 p 
koks, 6 p petrol. Fortsett med 
petrol og strikk 2 p glattstrikk. 
Fell deretter slik: 1 km, *2 rett, 2 
rett sammen* ut p, avslutt med 
1 rett, 1 km = 51 m. Strikk 5 p 
glattstrikk. Strikk deretter *1 
rett, 2 rett sammen* ut p = 34 
m. Strikk 3 p rett opp. Strikk alle 
m 2 rett sammen = 17 m. Strikk 
vrangt tilbake. Strikk 1 rett og 
deretter 2 rett sammen p ut = 9 
m. Strikk 4 p rett opp. Trekk en 
tråd gjennom de siste 9 m og 
trekk sammen. Sy luen sammen 
midt bak. 
 
Skjørt 
 
Størrelse: 
(S) M (L) 
 
Plaggets mål: 
Hoftevidde: (80) 90 (100) cm 
Vidde nederst: (92) 102 (112) 
cm 
Hel lengde: (30) 32 (34) cm 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Lys grå 1042: (300) 300 (350) 
gram 
 
Veiledende heklenål: 
Nr. 6 
 
Heklefasthet: 
12 st på heklenål nr. 6 = 10 cm 
 
Alle omganger begynner med 3 
lm, som erstatter 1 st. 
Alle omganger avsluttes med 1 
kjm i 3. lm.  
 
 
 

Felling av staver: 
Ta et kast om nålen, stikk ned i 
1. maske og trekk opp en løkke; 
trekk garnet gjennom 2 masker 
på nålen. Ta et nytt kast om 
nålen, trekk opp en løkke i neste 
maske og trekk garnet gjennom 
2 m på nålen. Trekk til slutt 
garnet gjennom de resterende 3 
masker på nålen, og du har felt 1 
maske. 
 
Legg opp (110) 122 (134) m. Ta 
sammen til en ring med 1 kjm. 
Omgangen begynner og slutter 
midt bak på skjørtet. Hekle 1 st i 
hver m omgangen rundt = (110) 
122 (134) st. Gjenta denne 
omgangen til arbeidet måler ca 
(11) 12 (13) cm. Hekle en 
omgang der det felles slik: Hekle 
(15) 17 (19) st, hekle 2 st 
sammen, 1 st, 2 st sammen, 
hekle (15) 17 (19) st, 2 st 
sammen, 1 st, 2 st sammen, 
hekle (30) 34 (38) st, hekle 2 st 
sammen, hekle 1 st, 2 st 
sammen, (15) 17 (19) st, 2 st 
sammen, 1 st, 2 st sammen, 
(15) 17 (19) st. Avslutt 
omgangen =(102) 114 (126) st.  
Hekle (5) 6 (7) omganger uten 
fellinger. Fell en gang til slik: 
(14) 16 (18) st, 2 st sammen, 1 
st, 2 st sammen, (13) 15 (17) st, 
2 st sammen, 1 st, 2 st sammen, 
(28) 32 (36) st, 2 st sammen, 1 
st, 2 st sammen, (13) 15 (17) st, 
2 st sammen, 1 st, 2 st sammen, 
(14) 16 (18) st. Avslutt 
omgangen = (94) 106 (118) st. 
Hekle videre uten fellinger til 
arbeidet måler hel lengde. Hekle 
1 omgang fm, og 1 omgang 
krepsemasker = fastmasker 
heklet baklengs. 
 
Montering: 
Stropper: Legg opp 9 lm, hekle 3 
lm (= 1 st), fortsett med 1 st i 
hver lm = 10 st. Ta av garnet. 
Hekle i alt 6 stropper. Sy på 
stroppene slik: 1 stropp i hver 
side, 2 stropper på baksiden av 
skjørtet, med lik avstand i 
forhold til stroppene i sidene. De 
2 siste stroppene plasseres på 
forstykket slik at det er plass til 
et bredt lærbelte med stor 
spenne.  
Lomme: Lommen hekles ovenfra 
og ned. Legg opp 14 lm. Hekle 3 
lm (= 1 st). Hekle 1 st i hver m  
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= 15 st. Hekle 5 rader st. Fell på 
de neste 2 rader slik: Vend med 
3 lm, 2 st sammen, hekle st til 
det gjenstår 3 m, hekle 2 st 
sammen, 1 st i siste m. Vend 
med 3 lm. Hekle en rad til og fell 
som på forrige rad. Hekle 
krepsemasker rundt 3 av sidene, 
ikke langs oppleggsiden, som er 
lommens øverste kant. Sett 
lommen på skjørtet som vist på 
bildet (nederste kant skal følge 
langs 3 stavrekke på skjørtet). 
 
Leggvarmere 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garnmengde: 
Lys grå 1042: 300 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpep nr 6 
 
Legg opp 48 m med strømpep nr 
6 og strikk rundt i ribb slik: 1 
rett, *3 vrang, 3 rett*, gjenta fra 
* til * og avslutt med 2 rett.  
Strikk 25 cm rett opp. Øk 
deretter ved omg begynnelse: Øk 
1 m, strikk til det gjenstår 1 m, 
øk 1 m, strikk siste m. Gjenta 
økingene hver 6. p i alt 5 ganger 
= 58 m. De nye m strikkes med i 
ribbmønsteret etter hvert som 
det passer. Etter økingene 
strikkes rett opp til arb måler 55 
cm. Fell av med rette og vrange 
m.  
Strikk en leggvarmer til på 
samme måte. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pulsvarmere 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Rester fra skjerf og lue 
Eller 50 gram i hver farge 
 
Veiledende pinner: 
Strømpep nr 6 
 
OBS – Pulsvarmerne strikkes 
frem og tilbake på 2 strømpep. 
Pulsvarmerne strikkes fra 
håndleddet og ned mot fingrene. 
Legg opp 31 m med koks og 
strikk slik: 7 m ribb  (start med 1 
vr  *1 r, 1 vr*) 17 m rett, 7 m 
ribb (start med 1 vr, *1 r, 1 vr*). 
 
2. p: Strikk ribb over de ytterste 
7 m i hver side som m viser. 
Over de midterste 17 m strikkes 
mønster etter diagrammet. 
Fortsett med grått ytterligere 4 
p.   
Gjenta 2.p gjennom hele 
arbeidet, men skift farge slik: 
Etter grått strikkes 2 p koks, 6 p 
aqua, 2 p koks, 6 p lys grå, 2 p 
koks og avslutt med 6 p petrol. 
Fell av som maskene viser. 
Strikk en pulsvarmer til.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 2 
 
Skjerf med knytting 
 
Mål: 
Bredde ca 30 cm 
Lengde ca 168 cm 
 
Garn: 
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % 
mohair. 50 gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: 550 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm 
 
Legg opp 43 m på p nr 7 og 
strikk mønster etter diagrammet 
til skjerfet måler ca 168 cm (eller 
ønsket lengde). Avslutt med 6 p 
etter siste fletting slik at  
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avslutningen blir lik begynnelsen 
av skjerfet. Fell av. 
Knyt frynser langs oppleggs- og 
avfellingskanten, ca 12 cm ferdig 
lengde. 
Lomme: 
Legg opp 23 m og strikk mønster 
etter markeringen i diagrammet. 
Strikk til lommen måler 14 cm. 
Strikk 3 p glattstrikk – bortsett 
fra kantm som strikkes rett både 
på retten og vrangen, deretter 1 
p rett fra vrangen. Fell av. 
Knyttesnor: 
Legg opp 7 m. Strikk glattstrikk 
bortsett fra 1 km i hver side som 
strikkes rett både fra retten og 
vrangen. Strikk til snoren måler 
80 cm, fell av. 
 
 
Strikk en til snor på samme 
måten. 
 
Montering: 
Sy knyttesnorene fast på skjerfet 
i midjehøyde bak mot ryggen. 
Trekk snorene rundt bak ryggen 
og knyt foran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strikket caps 
 
Hodevidde:  
ca 52 cm 
 
Garn: 
Alfa (85 % ren, ny ull, 15 % 
mohair. 50 gram = ca 60 meter) 
 
Garnmengde: 
Brunt 3082: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 5 og 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m på p nr 7 = 10 cm 
 

Begynn i toppen og legg opp 16 
m på strømpep nr 7. Strikk 1 
omg rett. 
2. omg: * 2 rett, løft opp 
tverrtråden før neste m og strikk 
den vridd rett * . Gjenta fra * til 
* = 8 økinger og 24 m. 
3. omg: * 3 rett, løft opp 
tverrtråden før neste m og strikk 
den vridd rett *, gjenta fra * til * 
= 32 m. Øk på denne måten 
hver omg  2 ganger til og med 1 
m mer mellom hver øking = 48 
m. Herfra økes annenhver omg  
og med 1 m mer mellom 
økingene for hver gang til det er 
15 m i hvert felt og 120 m i alt. 
Strikk ca 7 ½ - 8 cm fra siste 
øking. Skift til pinner nr 5 og 
strikk 2 rett sammen omg rundt 
= 60 m. Strikk 3 cm glattstrikk, 
1 omg vrangt til brettekant + 3 
cm glattstrikk. Fell av. 
Skyggen: Strikk opp 30 m med 
pinne nr 5 langs den vrangstrikte 
brettekanten. Vend og strikk 
vrangt tilbake, samtidig som det 
økes 1 m etter hver 2. m (løft 
opp tverrtråden etter hver 2. m 
og strikk den vridd vrangt) = 44 
m. Fortsett i glattstrikk og 
vendinger: Strikk til 3 m står 
igjen i ene siden, vend, løft 
første m løst av mens tråden 
strammes og strikk til 3 m står 
igjen i andre siden. Fortsett å 
vend med 3 m mindre for hver 
gang  i alt 4 ganger i hver side. 
Klipp av tråden og begynn i beg. 
av skyggen fra retten. Strikk 1 p 
vrangt over alle 44 m til 
brettekant. Vend og fell videre 3 
m i beg av de neste  8 p. Fell av 
de siste 20 m. 
 
Montering: 
Brett belegget (3 cm) mot 
vrangen langs den vrange omg 
og sy til med løse sting. 
Hvis du ønsker et stivt innlegg i 
skyggen, klipper du dette etter 
mål fra skyggen. 
Best egnet til innlegg er plast, for 
eks en isboks, kakeboks e.l, aller 
helst mørk i fargen slik at ikke 
den hvite plasten viser under 
maskene. 
Plassèr innlegget inni skyggen og 
sy til.  
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Nr 3 
 
Lue med glitter 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Alfa glitter (90 % ren ny ull, 6,25 
% mohair, 3 % acryl, 0,75 % 
poly.met. 50 gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Brun glitter 3182: 100 gram  
 
Tilbehør: 
Evnt perler til pynt 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm 
 
Legg opp 68 m på p nr 7. Strikk 
rundt i ribb (2 rett, 2 vrang) 6 
cm. Fortsett med glattstrikk og 
fell på første omg 2 m jevnt 
fordelt = 66 m. Når luen måler 
16 cm starter fellingen i toppen 
slik:*2 rett sammen, 4 rett* 
Gjenta fra * til * omg ut. Strikk 3 
omg uten felling. Strikk *2 rett 
sammen, 3 rett*. Gjenta fra * til 
* omg ut. Strikk 2 omg uten 
felling. Fortsett å felle med 1 m 
mindre mellom fellingene og 1 
omg rett mellom hver felling til 
det gjenstår 22 m. Strikk 1 omg 
uten felling. Strikk 2 rett 
sammen omg ut, strikk 1 omg 
uten felling og trekk tråden 
gjennom de resterende m. Fest 
godt. 
Heklekant rundt luen. Begynn 
mellom 2 vrange m. Hekle 1 fm, 

*hekle mellom de 2 rette m, (1 
fm, 3 lm, 1 fm), 1 fm mellom de 
2 vrange m*. Gjenta rundt hele 
luen.  
Blomst: Legg opp 6 lm. Ta 
sammen med 1 kjm. 
1. rad: I ringen hekles 18 fm. Ta 
sammen med 1 kjm.   
2. rad: * 4 lm, hopp over 2 fm, 1 
fm i neste fm*. Gjenta helt rundt 
= 6 lm-buer. 
3. rad: 1 hver lm-bue hekles: 1 
fm, 3 st, 1 fm. Ta av tråden. 
4. rad: Hekle 2. rad en gang til 
på samme sted på baksiden av 
arbeidet, men hekle 5 lm i stedet 
for 4 lm.  
5. rad: 1 hver av disse lm-buene 
hekles: 1 fm, 5 st, 1 fm. Ta av 
tråden. 
Blomsten sys på ene siden av 
luen. Sy på små perler som pynt 
i innerste ring på blomsten. 5 – 7 
perler i hver klase. 
 
 

Skjerf 
 
Garn:  
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle, 50 gram = 
ca 165 meter). 
 
Garnmengde: 
Brun 2982: 100 gram 
 
Tilbehør: 
1 pk små blanke perler 
 
Veiledende pinner: 
Strikkepinne nr. 8 
Heklenål nr. 5 
 
Skjerfet har et strikket 
midtstykke, med ett heklet felt i 
hver ende. 
Begynn med den strikkede delen. 
Legg opp 33 m med dobbelt garn 
på pinne nr. 8. Strikk 1 pinne 
rett. Mønsteret strikkes slik:  
1 pinne: 1 m rett, *1 kast, 2 rett 
sammen*. Gjenta hele pinnen.  
2. pinne: Vend. Strikk *2 rett 
sammen, 1 kast*, gjenta fra * - 
*. Avslutt med 1 m rett.  
Gjenta pinne 2 hele tiden til 
arbeidet måler ca 110 cm. Fell 
av. 
I begge ender av skjerfet hekles 
med enkel tråd og heklenål nr. 5. 
Rad 1: Begynn med 1 kjm i ene 
kanten. Hekle 4 lm (erstatter 1 

dbst , 1 dbst i neste maske * 3 
lm, hopp over 1 oppleggsmaske, 
1 dbst i neste m * gjenta fra * til 
* ut raden, avslutt med 1 dbst i 
siste m. = 10 ruter. 
Rad 2: Vend med 3 lm (erstatter 
1 st) hekle 1 st i neste m, 3 lm, 1 
fm rundt 1. rute fra forrige rad, 3 
lm * 1 st i toppen av neste dbst, 
3 lm, 1 fm rundt neste rute, 3 lm 
* Gjenta fra * til * ut raden, 
avslutt med 1 fm i siste rute, 3 
lm, 1 st i dbst, 1 st i 4. lm på 
forrige rad.  
Rad 3: Vend med 4 lm (erstatter 
1 dbst), 1 dbst, 3 lm, 1 dbst i 
neste st st, * 3 lm, 1 dbst i 
toppen av neste st *, gjenta fra * 
til * ut raden, slutt med 1 dbst 1 
st, 1 dbst i 3. lm fra forrige rad. 
Gjenta rad 2 og rad 3 vekselvis 
til det er heklet 6 mønstre. 
Avslutt med rad 3. 
Hekle på samme måte i andre 
enden på skjerfet. 
Sy en perle i nedre kant av hver 
stav. 
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Nr 4   
 
Skjerf og lue med fletter 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Lue: Natur 1012: 100 gram 
Skjerf: Natur 1012: 250 gram 
Canto: Brun multi 1130: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7  
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm 
 
Skjerf: 
Legg opp 32 m på p nr 7 og 
strikk mønster etter diagrammet. 
Første p er vrangsiden av 
diagrammet. Strikk til skjerfet 
måler 160 cm eller ønsket 
lengde. Avslutt med 3 p etter 
siste flette og fell av som m 
viser. Trekk en Canto snor 
gjennom flettene på skrå ved å 
trekke garnet gjennom hullet i 
fletten. Trekk tråden opp på 
baksiden til neste hull (fest 
tråden litt på baksiden). 
 
Lue: 
Legg opp 72 m på p nr 7. Strikk 
rundt etter diagrammet innen for 
klammeret til arb måler ca 19 
cm. Fortsett slik: strikk 2 vrangt 
sammen i annenhvert vrange felt 
= 66 m. Strikk en omg uten 
felling. Strikk en omg hvor det 
felles 2 vrangt sammen i 
motsatte vrange felt = 60 m. 

Resten av luen strikkes glatt. 
Strikk en omg. Fell slik: strikk 8 
rett, 2 rett sammen omg rundt. 
Strikk 7 rett, 2 rett sammen omg 
rundt. Fortsett med fellingen og 
1 m mindre mellom til det 
gjenstår 12 m. Trekk tråden 
gjennom m og fest godt. Trekk 
Canto snorer gjennom flettene 
fra oppleggskanten og trekk 
disse gjennom toppen av luen. 
Knyt en knute på snorene og la 
dem henge som en dusk.   
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Nr 5 
  

Heklet hatt og skjerf 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Plaggets mål: 
Hattens omkrets = ca 57 cm 
 
Garn:  
Smart (100 % ren ny ull, 50 
gram = ca 100 meter) 
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle, 50 gram = 
ca 165 meter) 
 
Garnmengde til hatt: 
Smart Petrol 6545: 100 gram 
Til blomst: Kitten pink 4517 og 
smart burgunder 4065 
Garnmengde til skjerf: 
Kitten petrol 6855 
Til blomst: Kitten pink 4517, 
Kitten grønn 8972, Smart 
burgunder 4065 
 
Veiledende pinner: 
Heklenål nr. 4 og nr. 5 
 
Heklefasthet: 
På hatt: 19 fm = 10 cm på 
heklenål nr. 4 
På skjerf: 15 st = 10 cm med 
heklenål nr. 5 
 
Hatt: 
Begynn med 4 lm. Ta sammen til 
en ring med 1 kjm.  
1. omg.: 1 lm, hekle 12 fm i 
ringen. Avslutt ikke omgangen, 
men fortsett videre rundt. La en 
merketråd følge omgangenes 
begynnelse. 
2. omg.: Øk 6 fm jevnt fordelt. 
Dvs. hekle 2 fm i annenhver fm 
= 18 m. 
3. omg.: Øk 6 fm jevnt fordelt. 
Forskyv økingene, så det ikke 
økes på samme sted hver gang. 
Fortsett med å øke 6 fm hver 
omgang til det er 108 fm. 
(Ønskes større omkrets enn 57 
cm, øk en gang til). Hekle 11 cm 
rett opp med fm. Nå hekles brem 
ved å hekle 2 fm i hver 6. m på 
neste omgang. Hekle 2 fm i hver 
7 m på neste omgang. Hekle 2 
cm med fm. Avslutt med 1 
omgang krepsemasker 
(fastmasker heklet fra venstre 
mot høyre). 

Blomst: Begynn med Kitten pink. 
Hekle 7 lm, ta sammen til en ring 
med 1 kjm.  
1. omg.: 4 lm, hekle (1 st, 2 lm) 
7 ganger i ringen. Avslutt 
omgangen med 1 kjm.  
2. omg.: I hver av de 8 lm-buene 
hekles (1 fm, 1 st, 1 dbst, 1 st, 1 
fm). Avslutt omgangen med 1 
kjm i fm.  
3. omg.: Vend arbeidet og hekle 
fra vrangen: *3 lm, 1 fm under 
to tråder, mellom to blader på 
andre omgang*. Gjenta fra * - * 
omgangen rundt. Vend arbeidet. 
4. omg.: I hver av de 8 lm-buene 
hekles (1 fm, 2 st, 1 dbst, 2 st, 1 
fm). Avslutt med 1 kjm. i 1. fm. 
5. omg.: Vend arbeidet. Hekle fra 
vrangsiden: * 4 lm, 1 kjm under 
2 tråder mellom to blader på 4. 
omg. 
6. omg.: Skift til rød Smart og 
hekle (1 fm, 2 st, 3 dbst, 2 st, 1 
fm) i hver av de 8 lm-buer. 
Avslutt med 1 kjm i 1. lm. Ta av 
tråden. Sy blomsten fast nederst 
på hatten. 
 
Skjerf: 
Hekles med heklenål nr. 5. Hekle 
16 lm. Hekle 1 st i 4. lm fra 
nålen. Hekle 1 st i hver av de 2 
siste lm. Vend. Fortsett frem og 
tilbake i st, men øk 1 m i hver 
side på de neste 6 rader = 26 st. 
Fortsett rett opp til arbeidet 
måler 60 cm. Neste rad hekles 
slik: Hekle 9 st. Ta av garnet. La 
de 8 midterste m stå uheklet og 
hekle 1 st i hver av de 9 siste st. 
Vend og hekle tilbake, hekle 8 lm 
over åpningen, hekle 1 st i hver 
av de siste 8 st. Fortsett rett opp 
til det er heklet 16 cm fra 
åpningen. Nå felles 1 m i 
begynnelsen og slutten av hver 
rad, de neste 6 rader. Ta av 
tråden. 
Montering:  
Skift til heklenål nr. 4 og hekle 1 
omgang fm rundt åpningen og 
rundt hele skjerfet. Sy 8 blader 
på hver ende av skjerfet, og sy 1 
blomst fast over hvert blad. 
Blad: Hekles i grønn Kitten. 
*Hekle 10 lm, 1 kjm i 1 lm*. 
Gjenta fra * - * i alt 5 ganger, 
men kjedemasken hekles hele 
tiden i samme lm. Ta av tråden. 
Hekle i alt 16 blader. 

Blomst: Hekle 4 lm og ta 
sammen til en ring med 1 kjm. * 
3 lm, hekle 1 fm i første lm, 
hekle i kjm i ringen.* Hekle fra * 
- * i alt 6 ganger. Ta av tråden. 
Hekle 8 blomster i rød Smart og 
8 blomster i pink Kitten. 
Blomstene syes på skjerfet, se 
foto.   
 
Nr 6 
 
Skjerf og baskerlue 
 
Skjerf 
Størrelse:  
14x80 cm (=one size dame) 
 
Garn:  
Alfa Glitter (90 % ren ny ull, 6 % 
mohair, 3 % acryl, 1 % poly.met. 
50 gram = ca 60 m)  
 
Garnmengde:  
Rosa 4613: 150 gram  
 
Veiledende pinner:  
Nr 7. 
 
Strikkefasthet:  
13 masker løkkemønster = 10 
cm i bredden på pinne nr 7. 
 
Løkke: Hver løkke lages slik: 
Sno garnet 3 ganger over og 
rundt om venstre peke- og 
langfinger.  
Strikk neste m rett ved å trekke 
alle 3 trådene på venstre 
pekefinger gjennom m. Slipp nå 
løkkene av fingrene (m er 
fremdeles på venstre p), legg 
hovedtråden over venstre 
pekefinger samtidig med at 
løkkene holdes tett inn til 
arbeidet med samme finger. 
Strikk 1 rett i den samme 
maskens bakeste del (= 1 vridd 
rett). Det er nå 3 løkke-m + 1 
vridd rett på høyre pinne. Løft de 
3 løkke-m over den vridde rette 
m. Det er nå strikket 1 
løkkemaske (hver løkkemaske 
består av 2 løkker, hver ca 1½-2 
cm lang). 
 
Legg opp 18 m på p nr. 7.  
1.p: Rett.  
2.p (= vrangen): 2 rett, *løkke, 
1 rett* Gjenta fra * til * ut p.  
3.p: Rett.  
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4.p: 1 rett, *løkke, 1 rett* 
Gjenta fra * til * ut p, avslutt 
med 1 rett.  
Gjenta disse 4 p. Arbeidet skal bli 
ca 14 cm bredt.  
Strikk til arbeidet måler 14 cm. 
Del på midten og strikk 7 cm rett 
opp i hver side. Fortsett over alle 
masker til arbeidet måler ca 80 
cm (dvs til alt garn er nesten 
oppbrukt). Fell av alle maskene. 
 
 
Lue 
Størrelse:  
(S/M) M/L 
 
Garn:  
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle. 50 gram = 
ca 165 m) 
 
Garnmengde:  
Rosa 4513: 50 gram 
 
Tilbehør:  
Ca 80 cm velourbånd, 8-10 mm 
bredt, perlemorsknapp. 
 
Veiledende pinner:  
Strømpepinner nr 3 og 4. 
 
Strikkefasthet:  
19 masker glattstrikk på p nr 4  
= 10 cm i bredden 
 
Legg opp 8 m på p nr 4 (= 2 m 
på 4 p). Strikk rundt 1 omg vridd 
rett.  
2.omg: Øk 1 m i hver m = 16 m.  
3. og alle følgende oddetalls 
omg: Rett.  
4.omg: Øk 1 m i annenhver m = 
24 m. 6.omg: 1 r, øk 1 m i neste 
m, * øk 1 m i hver 3.m * = 32 
m.  
8.omg: Øk 1 m i hver 4.m = 40 
m. 10.omg: 3 rett, øk 1 m i 
neste m, * øk 1 m i hver 5 m * = 
48 m.  
Fortsett på denne måten ved å 
øke 8 m annenhver omg, idet 
økningene fortsatt forskyves over 
hverandre, og det blir 1 m mer 
mellom økningene for hver omg 
med økninger.  
Når det er (168) 176 m på omg 
strikkes 8 omg rett opp. Deretter 
felles 8 m annenhver omgang. 
Første gang det felles strikkes 
*(19) 20 m rett, 2 rett sammen* 
omg rundt. For hver omgang 

med fellinger strikkes 1 m 
mindre mellom fellingene, og 
disse forskyves over hverandre. 
Når det er (11) 11 m mellom 
fellingene (= (104) 104 m på 
omgangen) skiftes til 
strømpepinne nr. 3. Strikk 1 
omgang vrangbord (2 rett, 2 
vrang). På neste omg strikkes 
hull: *2 rett, 1 kast, 2 vrang 
sammen* omg rundt. Fortsett 
med vrangbord til denne måler 2 
cm. Fell av med rette og vrange 
masker.  
Trekk velourbånd gjennom 
hullene (kontrollér at luens vidde 
passer). Sy båndets ender fast, 
den ene over den andre. Sy en 
perlemorsknapp over båndets 
ender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 7 
 
Lue 
 
Størrelse: 
(4 – 6) 8 – 12 år (Dame) 
 
Garn: 
Canto (95 % ull, 5 % polyamid, 
50 gram = ca 35 meter) 
 
Garnmengde:  
Petrol multi 6757: 100 gram  
 
Veiledende pinner:  
Nr. 10 
 
Strikkefasthet:  
8 – 9 masker på pinne nr. 10 = 
10 cm 
 

Legg opp (32) 36 (40) m på 
strømpepinner nr. 10 og strikk 
glattstrikk rundt. Når arbeidet 
måler (13) 14 (15) cm felles ved 
å strikke (6) 7 (8) rett, 2 rett 
sammen hele omgangen = 4 
masker felt. Fortsett å felle 4 m 
annenhver omgang med 1 m 
mindre mellom for hver gang til 
det er 4 m igjen. Trekk tråden 
gjennom disse 4 maskene og fest 
den godt.  
 
Bølgeskjerf 
 
Mål: 
Lengde ca 180 cm 
 
Garn: 
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle. 50 gram = 
ca 165 m) 
 
Garnmengde: 
Petrol 6855: 100 gram 
 
Tilbehør: 
Evnt paljettråd 
 
Veiledende pinner: 
Nr 6 
 
Legg opp 140 m på p nr 6. Strikk 
rettstrikk/riller til i alt 2 riller. Øk 
1 m i hver m = 280 m. Strikk 2 
riller. På den første p kan det 
evnt strikkes inn en paljettråd. 
Øk deretter 1 m i hver m = 560 
m. Strikk 2 riller, øk deretter 
igjen 1 m i hver m = 1120 m. 
Strikk 2 riller. Strikk evnt inn 
paljettråd på første p. Fell passe 
løst av. 
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Nr 8 
 
Skjerf og lue i Kitten 
 
Skjerf 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle. 50 gram = 
ca 165 m) 
 
Garnmengde skjerf og lue: 
Limegrønn 9304: 150 gram. 
Hver for seg går det 100 gram 
til hver del. 
Til sidekanter: 
Mandarin Petit lime 8722: 50 
gram 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 6. 
Heklenål nr 3. 
 
Strikkefasthet: 
16 m glattstrikk på p nr 6 = 10 
cm 
 
Legg opp 35 m på p nr 6 og 
strikk 1 p vrang (vrangen). 
Strikk nå mønster etter 
diagrammet til arb måler 160 cm 
(avslutt med et helt mønster). 
Fell av. 
Med heklenål nr 3 og mandarin 
petit hekles langs begge lang-
sider av skjerfet: 1 rad fm, 1 rad 
krepsem. 
 
Lue 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Kitten Mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle. 50 gram = 
ca 165 m) 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 7. 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk med dobbel tråd 
på p nr 7 = 10 cm 
 
Hele luen strikkes i dobbelt garn. 
Legg opp 67 m på p nr 7 og 
strikk mønster fram og tilbake 
etter diagrammet i alt 16 p. 
Fortsett rundt i glattstrikk. Øk på 
første omg jevnt fordelt til 70 m. 

Fortsett med glattstrikk til arb 
måler ca 20 cm. Ta med m fra 
vrangen 6 omg lenger ned (bruk 
en tynn p til hjelp) og strikk m 
sammen = bise. Fortsett med 1 
omg glatt og start deretter 
fellingene slik: *8 rett, 2 rett 
sammen omg rundt. Fortsett å 
felle på hver omg med 1 m 
mindre mellom fellingene. Strikk 
til det er 7 m igjen, trekk tråden 
gjennom m og fest godt. 

 
Nr 9 
 
Rillestrikket skjerf og 
pannebånd 
 
Mål: 
Bredde: ca 20 cm 
Lengde uten frynser: ca 150 cm 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Grå 1088: 100 gram 
Cerise 4825:100 gram 
Grønn 8715: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm 
 
Skjerf 
Legg opp 26 m med grått på p nr 
7. Strikk rettstrikk (riller) fram 
og tilbake. Strikk til i alt 7 riller. 
Skift til cerise og strikk 7 riller, 

skift til grønn og strikk 7 riller. 
Gjenta disse stripene på 7 riller i 
hver farge (grå, cerise, grønn) til 
arbeidet måler ca 150 cm – 
avslutt med en hel stripe grå. 
 
Knyt frynser i hver ende i de 3 
fargene. 
Hver frynse skal bestå av to 
tråder klippet ca 24 cm = 4 
tråder når de er knyttet. Knyt i 
ca annenhver m.  
 
Pannebånd 
Legg opp 18 m med grått på p nr 
7. Strikk rettstrikk (riller) fram 
og tilbake. Strikk til i alt 7 riller. 
Skift til cerise og strikk 7 riller, 
skift til grønn og strikk 7 riller. 
Gjenta disse stripene på 7 riller i 
hver farge (grå, cerise, grønn) 
en gang, evnt til ønsket bredde. 
Fell passe løst av. Sy sammen 
oppleggs og avfellingskanten. 
 
 
Lue med åttebladsrose 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-10 (12-14) år  Voksen 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde: 
Grønn 8615/Grå 1042: 50 gram 
Cerise 4627/Turkis 6733: 50 
gram 
Rosa 4715/Svart 1099: 50 gram 
 
Garnalternativ: 
Peer Gynt 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Begynn med øreklaffen. Legg opp 
(5) 5 (7) 7 m med grønn/grå på 
p 3 ½. Strikk glattstrikk og øk 1 
m i hver side hver p til (17) 19 
(21) 21 m. Strikk (4) 4 (6) 6 p 
uten øking. Fortsett med 
glattstrikk og øk nå 1 m i hver 
side annenhver p til (21) 23 (27) 
27 m. Strikk (4) 4 (6) 6 p uten 
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øking. Legg arbeidet til side og 
strikk 1 klaff til på samme måte.  
Klipp ikke av tråden, men legg 
opp (6) 7 (7) 9 m i beg av 
klaffen – strikk klaffens m – legg 
opp (42) 44 (44) 48 m – strikk 
den andre klaffen – legg opp (6) 
7 (7) 9 m = i alt (96) 104 (112) 
120 m. 
Fortsett rundt 4 omg. Skift til 
cerise/turkis og strikk mønster 
etter diagrammet. Start ved pilen 
for rett str. 
NB! Str 6-10 år og voksen har 
ikke masketall nok til en hel 
rose, men mønsteret blir 
symmetrisk midt bak på hver 
side av omg begynnelse.  
Strikk mønsteret ferdig og 
fortsett med grønn/grå til arb 
midt foran måler (11) 12 (13) 15 
cm. Fell slik: *(10) 11 (12) 13 
rett, 2 rett sammen*. Gjenta fra 
* til * omg rundt = 8 m felt. 
Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg: *(9) 10 (11) 12 rett, 
2 rett sammen*. Gjenta fra * til 
* omg rundt. Strikk en omg uten 
felling.  
Fell på denne måten til det 
gjenstår 16 m. Trekk disse m 
sammen og fest godt. 
Strikk rundt hele kanten slik: 
Begynn midt bak og strikk opp 
med grønn/grå og p nr 3, 1 m i 
hver m og ca 5 m pr 2 cm langs 
de skrå sidene. Pass på at det 
blir nok m i rundingen slik at arb 
ikke trekker seg sammen. Vend 
midt bak og strikk rett tilbake.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skift til cerise/turkis og strikk 1 p 
rett, der det økes ca 2-3 m langs 
hver runding på klaffene. Fell av 
fra vrangen med rette m og sy 
sammen midt bak. 
Lag evnt 3 dusker i ulike farger 
som festes på hver side tvinnede 
snor i ulike lengder. Fest snorene 
i toppen. 
 

Pannebånd i Smart  
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Multi 4658: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
3 ½  
 
Legg opp 120 m. Strikk rundt 4 
omg glattstrikk. Fortsett rundt 
med 2 rett, 2 vrangt til arbeidet 
måler 10 cm. Strikk 4 omg 
glattstrikk. Fell passe stramt av 
med rette m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannebånd med skygge 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Cerise 4825: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
16 m glattstrikk på p nr 5 ½ = 
10 cm 
 
Legg opp 60 m på p nr 5 ½. 
Strikk rundt glattstrikk 4 cm, 
strikk 1 omg vrangt til 
brettekant. Fortsett med 
glattstrikk ca 8 cm, strikk 1 omg 
vrangt til brettekant og avslutt 
med 4 cm glattstrikk. Fell av. 
Brett pannebåndet langs 
brettekanten og sy sammen på 
innsiden (oppleggs- og 
avfellingskanten) 
 
Skyggen: Strikk opp 26 m med 
p nr 5 ½ langs den 
vrangstrikkede brettekanten. 
Vend og strikk vrangt tilbake, 
samtidig som det økes 1 m etter 
hver 2. m (løft opp tverrtråden 
etter hver 2. m og strikk denne 
vridd vrangt) = 38 m. Fortsett i 
glattstrikk og med vendinger: 
Strikk til 3 m står igjen i den ene 
siden, vend, løft første m løst av 
mens tråden strammes og strikk 
til 3 m står igjen i andre siden. 
Fortsett å vende med 3 m mindre 
for hver gang i alt 4 ganger i 
hver side. Klipp av tråden og 
begynn i beg av skyggen fra 
retten. Strikk 1 p vrangt over alle 
38 m til brettekant. Vend og fell 
videre 3 m i beg av de neste 8 p. 
Fell av de siste 14 m.  
Hvis du ønsker et stivt innlegg i 
skyggen, klipper du dette etter 
den ferdig strikkede skyggen. 
Best egnet til innlegg er plast, for 
eks en isboks. Plassèr innlegget 
inne i skyggen og sy til.  
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Nr 10  
 
Tights 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Stussvidde: (90) 97 (104) 110 
cm 
Beinlengde: (68) 72 (76) 80 cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Grå 1032: (350) 400 (400) 450 
gram 
 
Tilbehør: 
2 cm bred strikk i passe lengde 
og perler til ”blondekanten” 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 2 
½ og 3  
Heklenål nr 2 ½ eller 3. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 
3 = 10 cm 
 
NB! Buksen er høy i livet. Hvis du 
vil ha den til å sitte mer på 
hoftene kan det være lurt å lage 
bredere løpegang til bredere 
strikk (for eksempel 4 cm) og 
strikke hofte/setepartiet kortere. 
Mål og prøv deg frem.  
 
Begynn øverst i livet. Legg opp 
på rundpinne nr 2 ½ (200) 210 
(230) 240 m og strikk 2 cm 
glattstrikk, 1 omgang vrangt til 
brettekant + ytterligere 2 cm 
glattstrikk.  
Strikk l omgang rett og øk 
samtidig (30) 36 (36) 38 m jevnt 
fordelt = (230) 246 (266) 278 m. 
Sett et merke i hver side med 
(115) 123 (133) 139 m på hver 
halvdel. Sett også et trådmerke 
midt i en maske foran og bak = 
midtmaske for øking.  
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 
buksen høyere bak slik: Begynn 
fra retten før merkemasken midt 
bak og strikk 11 rett, vend og 
strikk 21 vrang, vend og strikk 
10 masker mer for hver gang i 

alt (5) 5 (6) 6 ganger på hver 
side av merket.  
Fortsett rundt over alle maskene 
igjen, samtidig som det økes l 
maske på hver side av 
merkemasken midt bak hver 2 
cm i alt (6) 7 (7) 8 ganger = 
(242) 260 (280) 294 m. 
Når arbeidet midt foran fra 
brettekanten måler (25) 26 (26) 
27 cm, økes 1 m på hver side av 
merket både foran og bak 
annenhver omgang i alt (9) 10 
(10) 11 ganger = (278) 300 
(320) 338 m. Del arbeidet midt 
foran og midt bak med (139) 150 
(160) 169 masker på hvert ben 
og strikk hvert ben for seg på 
strømpepinner nr 3.  
Fell 2 masker på innsiden hver 
(6) 6 (6) 6 omgang til det står 
igjen ca (69) 72 (74) 77 m. 
Strikk uten felling til benet måler 
passe beinlengde minus 6 cm 
bred heklet blondekant.  
Strikk 1 omgang vrangt til 
brettekant + 2 cm glattstrikk og 
fell av.  
 
 
Montering: 
Brett alle belegg mot vrangen og 
sy til med løse sting i ullgarnet. 
Trekk en passe stram strikk 
gjennom løpegangen i livet. 
 
 
Blondekanten:  
Hekles, mønsteret går over 8 m.  
Hekle løst opp 72 m og hekle 1 
rad fm langs kanten nederst. 
2. rad: 1 st, 1 lm, hopp over 1 
m, 1 st. Fortsett slik ut omg.  
3. rad: 2 lm, hopp over 1 hull, 2 
st – 2 lm – 2 st i neste hull. 2 lm, 
hopp over 1 hull, 1 fm. Gjenta 
dette ut omg.  
4. rad: 2 lm, 3 st – 2 lm – 3 st i 
midten av den forrige viften. 2 
lm, 1 fm i den forrige fm.  
Fortsett slik ut omg.  
5. rad: Lik 4. rad.  
Bind sammen viftene med 1 rad 
slik: 1 st, x 5 lm, 3 fm i hullet i 
toppen av viften, gjenta fra x ut 
omg.  
1 rad ”nupper” slik: 3 fm, 3 lm, 3 
fm, osv. uten å hoppe over 
masker. Løkken med de 3 fm. vil 
danne en ”nupp”.  
 
Hvis du vil kan du sy på 
passende glassperler til slutt.  

Nr 11 
 
Lue med åttebladsrose A 
 
Se oppskrift nr 9 
 
Ribblue i Smart             B 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Garnmengde: 
Grønn multi 8683: (50) 100 
(100) gram 
 
Legg opp på p nr 3 ½ (104) 116 
(128) m. Strikk ribb: 2 rett, 2 
vrang til arb måler (15) 17 (19) 
cm, eller ønsket lengde. Fell 1 m 
i hvert vrange felt ved å strikke 
de to vrange m sammen. Strikk 
2 omg uten felling. Fell 1 m i 
hvert rette felt ved å strikke de 
to rette m sammen. Strikk 2 omg 
uten felling. Strikk 2 rett 
sammen omg rundt. Strikk 1 
omg uten felling. Strikk 2 rett 
sammen omg rundt. Strikk 1 
omg uten felling. Klipp av tråden, 
trekk den gjennom de resterende 
m og fest godt. 
 
Lue i Lanett                   C 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Garn: 
Lanett: (100 % merinoull. 50 
gram = ca 190 m) 
 
Garnmengde: 
Brun 2962: 50 gram 
Turkis 6614: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpep nr 3 ½.  
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinne nr 
3 ½ = 10 cm i bredden 
 
Hele luen strikkes med dobbel 
tråd – en av hver farge. 
 
Legg opp på p nr 3 ½ (100) 112 
(124) m. Strikk ribb, 2 rett, 2 
vrang til luen måler (16) 17 (18) 
cm, eller ønsket lengde. Fell på 
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neste omg 1 m i hver av de 
vrange feltene. Strikk 3 omg 
uten felling. Fell deretter 1 m i 
hvert av de rette feltene. Strikk 3 
omg uten felling. Strikk 2 rett 
sammen omg ut. Fortsett med 
rettstrikk 2 omg uten felling, 
strikk deretter 2 rett sammen 
omg ut, 1 omg uten felling, trekk 
tråden gjennom de resterende m 
og fest godt. 
 

Ribblue i Alfa                 D 
 
Størrelse:  
(6-12) Voksen 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundp/strømpep nr 7 
 
Legg opp (76) 80 m og strikk 
ribb: 2 rett, 2 vrang rundt til arb 
måler (15) 18 cm. Strikk 2 
vrangt sammen i hvert vrange 
felt, strikk 4 omg uten felling, 
strikk 2 rett sammen i hvert rette 
felt, strikk 2 omg uten felling. 
Avslutt med å strikke 2 rett 
sammen omg rundt, 1 omg uten 
felling og deretter 2 rett sammen 
omg rundt igjen. Trekk m 
sammen og fest godt. 
 

Ribblue i Fiesta              E 
 
Størrelse:   
(4-8) 10-12 år 
 
Garn: 
Fiesta (55 % bomull, 45 % acryl. 
50 gram = ca 80 m) 
 
Garnmengde:  
Brun 3572: 50 gram 
Svart 1099: 50 gram 
 
Legg opp med svart og p nr 4 ½ 
(78) 84 m. Strikk rundt 1 omg 
med svart ribb slik: *2 r, 1 vr*.  
Skift til brunt og strikk rett opp i 
ribb og striper: 4 omg brunt, 1 
omg sort. 
Strikk til arb måler (15) 16 cm.  

Fell i alle rette felt slik: *2 rett 
sammen, 1 vrang* Gjenta fra * 
til * omgangen rundt. 
Fortsett med ribb 1 rett, 1 vrang 
3 omganger. 
Strikk en omgang med 2 rett 
sammen omg rundt. Resten av 
luen strikkes i glattstrikk. 
Strikk 3 omganger. 
Strikk 1 omg med 2 rett sammen 
omg rundt. Strikk en omg rett. 
Klipp av tråden og trekk den 
gjennom de resterende m.    
 
Nr12   
 
Lue med pelskant 
 
Størrelse: 
(Liten) Stor 
 
Garn: 
Alfa glitter (90 % ull, 6,25 % 
mohair, 3 % acryl, ,75 % 
poly.met. 50 gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Brun 3182: (100) 150 gram  
Funny: Brun 3482: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7 
Heklenål nr 4 ½  
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm 
 
Legg opp 62 m og strikk fram og 
tilbake etter diagrammet til arb 
måler ca 11 cm. Del arb inn i 4 
med 15 m til hver del. Første og 
siste m = kantm. Disse er ikke 
med i inndelingen. Strikk fram og 
tilbake 2 p glattstrikk. Fortsett 
deretter med felling slik: 1 km, 
strikk *12 m rett, 1 m løst av, 2 
rett sammen, løft den løse m 
over*. Gjenta fra * til * p rundt 
= 8 m felt på omg. 
Strikk 1 p uten felling. Fell 
deretter på samme måte, men 
med 2 m mindre mellom hver 
felling til det gjenstår 14 m. Klipp 
av tråden og trekk denne 
gjennom m. 
Øreklaffer: Ta opp 17 m på hver 
side med en åpning på  5-6 cm 
midt bak. Strikk rettstrikk/riller 
til i alt 5 riller (10 omg). Start 
felling fra retten slik: 1 rett 
kantm, 2 rett sammen, strikk til 

det gjenstår 3 m. Strikk 2 m 
vridd rett sammen, 1 rett. Gjenta 
denne fellingen annenhver p til 
det gjenstår 5 m. Strikk 1 m rett, 
ta 1 m løst av, 2 rett sammen, 
trekk den løse m over, 1 rett. 
Strikk 1 p rett fra vrangen, 
avslutt med 1 m løst av, 2 rett 
sammen, trekk den løse m over. 
Trekk tråden gjennom den siste 
m og fest godt. 
Brem: Ta opp 16 m midt foran 
og og strikk rettstrikk/riller ca 10 
cm, fell av. 
 
Hekle en kant fm med Funny 
rundt hele luen. 

 

 
 
Nr 13 
 
Lue i Alfa 
 
Størrelse: 
One size 
 
Garn: 
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % 
mohair. 50 gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 
cm. 
 
Legg opp 72 m på p nr 7. Strikk 
ribbestrikk, 2 rett, 2 vrang rundt 
til arb måler 20 cm. Fell 1 m i 
hvert vrange felt omg rundt = 54 
m igjen. Strikk 3 omg uten 
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felling. Fell deretter 1 m i hvert 
rette felt = 36 m igjen. Strikk 3 
omg uten felling, strikk deretter 
2 rett sammen omg rundt. Strikk 
1 omg uten felling, strikk 2 rett 
sammen omg rundt. Avslutt med 
1 omg rett og trekk tråden 
gjennom de siste m. Fest godt. 
 
Montering: 
Tegn av skyggen på et matpapir 
eller lignende. Tegn skyggen 
over på et stykke plast 
(iskremboks er godt egnet til 
innlegg). Klipp ut. 
Brett nedre kant av luen foran 
dobbelt rundt skyggen. Strekk 
luen godt rundt skyggen og sy 
til.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 14 
  

Caps 
 
Strørrelse: 
Dame one size 
 
Garn:  
Fritidsgarn (100 % ull, 50 gram 
= ca 70 meter)  
 
Garnmengde:  
Mørkgrønn 8582: 150 gram  
 
Veiledende heklenål:  
Nr. 5.  
 
Heklefasthet:  
12 hst = 10 cm i bredden 
 
Tilbehør:  
Plastikk eller papp til skygge. 
Bruk evt. Bunn på en isboks. 
 
Hekle 2 hst sammen til 1: Hekle 
1 hst i neste m, men stopp når 
det er 3 løkker på nålen. Hekle 
1 hst i neste m, men stopp når 
det er 5 løkker på nålen. Kast, 
og trekk tråden gjennom alle 
m. 
 
Begynn med 4 lm og samle 
dem til en ring med 1 kjm i 1. 
lm.  
Begynn alle de følgende 
omgangene med 2 lm (start-m) 
og avslutt med 1 kjm i 1.m. 

1. rad: Hekle 8 hst i ringen. 
Fortsett nå med kun å hekle i 
bakerste maskeløkke, så de to 
forreste maskeløkkene ligger 
synlig på rettsiden av arbeidet. 

2. rad: Øk 8 m jevnt fordelt, dvs. 
hekle 2 m i hver m (= 16 m). 
3. rad: Øk 8 m jevnt fordelt, dvs. 
hekle 2 m i hver 2. m. (= 24 m). 
4. rad: Øk 8 m jevnt fordelt, dvs. 
hekle 2 m i hver 3. m. (= 32 m). 
Pass på å forskyve økningene, 
slik at det ikke økes ut like over 
forrige økning. 
5. rad: Øk 8 m jevnt fordelt, dvs. 
hekle 2 m i hver 4. m. (= 40 m). 
6. rad: Øk 8 m jevnt fordelt, dvs. 
hekle 2 m i hver 5.m. (= 48 m). 
Fortsett å øke 8 m på hver omg 
til der er 9 m i mellom økningene 
= 88 m. Hekle 7 cm uten å øke. 
Neste omgang: * 9 hst, hekle 2 
hst sammen til én *. Hekle fra * 
til * raden rundt = 80 hst på 
omg. På neste omg felles med 8 
hst mellom fellingene = 72 hst 
på omg. På neste omg felles med 
7 hst mellom fellingene = 64 hst 
på omg. På neste omg felles med 
6 hst mellom fellingene = 56 hst 
på omg. Hekle deretter 5 omg fm 
(fra 2.omg hekles gjennom 
begge maskeledd), samtidig som 
det på 1.omg felles jevnt til 50-
54 m, avhengig av hodets 
størrelse. Fell av.  
Skygge: Hekle 1 fm i hver av de 
midterste 26 m foran. Vend og 
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hekle 3 rader fm. Deretter felles 
1 m begynnelsen og slutten av 
de neste 8 rader. Fell av. Hekle 
skyggens andre side på samme 
måte, men begynn med 25 lm og 
hekle skyggen over disse m 
(1.fm hekles i 2.lm fra nålen). 
Tegn skyggens fasong av etter 
tegningen. Bruk f.eks. kraftig 
papp eller plastikk fra bunnen av 
en isboks. Hekle de to 
skyggedelene sammen, rett mot 
rett og fortsett rundt med 1 omg 
fm langs selve capsen. Putt inn 
avstivningen i skyggen og sy 
skyggens åpning sammen fra 
vrangsiden. 
Montering: Sy 5 loddrette 
striper med kjedesting og 
dobbelt tråd. Fordel 5 
knappenåler med jevne 
mellomrom langs kanten 
(stripene skal være symmetrisk 
omkring midten foran). Begynn 
nede og sy kjedesting opp til 
toppen. Hvert sting skal gå over 
1-2 omg i høyden. 
 
Nr 15   
 
Lue og votter med 
broderier i Sisu 
 
Størrelse: 
Dame   
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: 100 gram 
Hvit 1001: 100 gram 
Til brodering: Burgunder 4235, 
grønn 9544, gul 2326, rød 4219, 
orange 3437, blå 5937 
 
Veiledende pinner: 
Strikkep nr 3 
Heklenål nr 2 1/2 og 3. 
 
Strikkefasthet: 
 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 
cm 
 
Lue: 
Legg opp 138 m med hvitt og p 
nr 3. Strikk mønster A. Fortsett 
med mønster B. Strikk til arb 
måler ca 16 cm. Justèr på neste 

p m. tallet til 140 m. Fell slik: 
*12 rett, 2 rett sammen*. Gjenta 
fra * til * ut omg. Strikk en omg 
uten felling. Fortsett å felle 
annenhver p med 1 m mindre 
mellom fellingene til det gjenstår 
10 m. Forsøk å få mønsteret til å 
passe så godt som mulig. 
Klipp av tråden og trekk denne 
gjennom m.  
Brodering: Broder små og store 
blomster med mille fleur sting i 
midten av det svarte feltet på 
luen (se foto). Sy også franske 
knuter på toppen av noen av 
blomstene til pynt. Med grønt 
broderes blader med kjedesting. 
Broder også franske knuter som 
vist i diagrammet. 
Heklekant: Hekle en rad fm 
rundt nederst kant av luen. 
Fortsett med en rad picoter slik: 
*3 lm, 1 fm i første m, hopp over 
1 m, 1 fm i neste m*. Gjenta fra 
* til * rundt hele luen. 
 
Votter: 
Legg opp 55 m med hvitt på p nr 
3. Strikk mønster C. Skift til 
svart og strikk 4 cm glattstrikk. 
Fortsett med diagram. Strikk inn 
en tråd av en annen farge ved 
tommelmarkeringen. Fell i 
toppen slik: Strikk i beg av 
diagrammet 2 vridd rett 
sammen, strikk til neste felling 
og strikk 2 rett sammen,  
 
de tre sidem og deretter 2 vridd 
rett sammen. Strikk til det 
gjenstår 5 m av diagrammet, 
strikk 2 rett sammen og deretter 
sidem.  
Trekk tråden gjennom m når 
diagrammet er strikket ferdig.  
Tommel: Trekk ut 
markeringstråden og strikk opp 
de forreste og de bakerste 12 m 
= 24 m til tommel. Strikk 
diagram. Fell som vist. 
 
Strikk en vott til på samme 
måte, men speilvendt.  
 
Brodering: Broder blomster med 
millefleur sting, blader med 
kjedesting og franske knuter som 
vist på bildet.   
Hekle en omg fm og en omg 
picoter rundt oppleggskanten. 

Picot: *3 lm, 1 fm i første m, 
hopp over 1 m, 1 fm i neste m*. 
Gjenta fra * til * rundt hele luen. 
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Nr 16  
 
Herrehansker                A 
 
Størrelse: 
Herre 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Grått 1042: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på p nr 2 ½ = 
10 cm 
 
Venstre hanske: 
Legg opp 56 masker på 5 pinner 
nr 2 ½ og strikk 1 rett, 1 vrang 6 
cm. Strikk så 1 omg glattstrikk 
og øk ut til 61 masker fordelt 
slik: 15-16-15-15 masker på 
hver pinne. Det skal være 31 
masker på undersiden av hånden 
og 30 masker på oversiden av 
hånden. 
Strikk så 1. omg slik:  
1. pinne: 15 m rett 
2. pinne: 11 rett, så økes til 
tommel. Øk 1 maske, strikk 5 
masker rett og øk 1 maske. (Man 
øker ved å strikke 1 maske vridd 
i løkken mellom maskene).  
På 3. og 4. pinne strikkes 
mønster slik: x 2 vrangt, 2 rett, 
1 vrang, 2 rett x. Gjenta fra x til 
x 3 ganger til og slutt med 2 
masker vrangt. 
2. omg: 
1. pinne: 15 masker rett 
2. pinne: 18 rett. 
3. og 4. pinne: x 2 vrangt, 1 rett, 
1 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 rett x. 
Gjenta fra x til x og slutt med 2 
vrangt. Gjenta mønsteret på 
oversiden og strikk glattstrikk på 
undersiden og tommelen. Øk 
samtidig til tommelen hver 4. 
omg i slutten av 2. pinne til det 
er 17 masker til tommelen. 
Strikk 3 omg etter siste øking. 
Sett så de 17 maskene på en 
sikkerhetsnål. Legg opp 3 nye 
masker istedenfor de avfelte 
maskene. Det skal nå være 59 
masker i alt. 30 på oversiden av 
hånden og 29 masker på 

innsiden av hånden. Strikk slik til 
arbeidet måler 12 cm fra 
vrangborden. Begynn så på 
fingrene.  
1. pinne: 15 rett. 
2. pinne: 6 rett. Sett disse 21 
maskene på en dobbel tråd. 
Strikk de siste 8 maskene fra 2. 
pinne og 8 masker fra 3. pinne. 
Legg opp 3 nye masker imellom 
disse. Sett de siste maskene fra 
3. og 4. pinne over på en tråd. 
Fordel de 8-8-3 maskene på 3 
pinner og strikk pekefingeren 
ferdig. Strikk mønster på de 9 
maskene på oversiden av fingen 
(den ene av de nye maskene 
strikkes vrangt de 1 andre 
strikkes rett.) Dette gjelder for 
alle fingrene) og rett på innsiden 
av fingeren til fingeren måler 7 
cm. 
Neste omgang:  
Strikk 2 masker rett sammen 
omgangen ut. Så trekkes en tråd 
igjennom alle maskene. Klipp av 
tråden og fest godt. 
NB: Alle fingrene avsluttes på 
samme måte. 
LANGFINGER: Ta de 7 maskene 
fra oversiden og 7 masker fra 
undersiden. Plukk opp 3 masker 
fra pekefingeren og legg opp 3 
nye masker mot ringfingeren = 
20 masker. Strikk mønster på 9 
masker midt oppå fingeren og 
rett på innsiden av fingeren til 
fingeren måler 8 cm. 
RINGFINGEREN: Strikkes som 
langfinger, men kun 7 cm. 
LILLEFINGEREN: Ta de 7 
maskene fra undersiden og 8 
masker fra oversiden. Strikk 3 
masker fra ringfingeren = 18 
masker. Strikk mønster over 9 
masker oppå fingeren og rett 
under fingeren ca 6 cm. 
TOMMELFINGER: Ta de 17 
maskene fra sikkerhetsnålen + 1 
maske fra siden, 3 masker fra de 
nye opplagte maskene + 1 
maske fra siden = 22 masker. 
Fordel maskene på 3 pinner og 
strikk glattstrikk 5 ½ cm. 
 
Høyre hanske: 
Legg opp og strikk vrangbord 
som på venstre hanske. Øk ut til 
61 masker og strikk 1. omgang 
slik: 
1. pinne: Øk 1 maske, strikk 5 
masker rett, øk 1 maske, 10 
masker rett.  

2. pinne: 16 masker rett. 
3. og 4. pinne: mønsterstrikk. 
Strikk videre som venstre 
hanske. 
 
Montering:  
Fest alle tråder godt. 
Damp hanskene forsiktig. 
 

Hansker med 
havskummønster          B 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  
 
Venstre hanske: 
Legg opp 52 masker på 5 pinner 
nr 2 ½. Fordel maskene slik på 
pinnen: 13 – 12 – 14 – 13 
masker. 
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 
ca 5 cm. Fortsett i mønster. 
1. omg:  
1. pinne: 13 masker rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 1 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 5 rett. 
4. pinne: 4 rett, 2 vrang, 4 rett, 
2 vrang, 1 rett. 
 
2. omg: 
1.pinne: 13 rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 1 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, sett 
de neste 2 maskene på en 
hjelpepinne foran arbeidet og 
strikk de neste 2 maskene rett, 
så strikkes de 2 maskene fra 
hjelpepinnen rett, 2 vrangt, 1 
rett og 1 kast 4 ganger, 1 rett. 
4. pinne: 1 kast, 1 rett 4 
ganger, 2 vrangt, sett de 2 neste 
maskene på en hjelpepinne 
foran arbeidet og strikk de neste 
2 maskene rett, så strikkes de 2 
maskene fra hjelpepinnen rett, 2 
vrangt, 1 rett. 
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3. omg: 
1. pinne: 13 masker rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 1 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 1 rett, 8 vrangt. 
4. pinne: 7 vrangt, 1 rett, 2 
vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
 
4. omg: 
1. pinne: 13 rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, øk 1 
maske (til tommel). 1 rett, øk 1 
maske, 1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 2 rett sammen (= 1 m. 
løs av, 1 rett.) Trekk den løse 
masken over.) 7 rett. 
4. pinne: 6 rett, 2 rett sammen, 
2 vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
 
5. omg: 
1. pinne: 13 rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 3 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 2 rett sammen, 6 rett. 
4. pinne: 5 rett, 2 rett sammen, 
2 vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
 
6. omg: 
1. pinne: 13 rett. 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 3 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
4. pinne: 4 rett, 2 rett sammen, 
2 vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
 
7. omg: 
1. pinne: 13 rett 
2. pinne: 9 rett, 1 vrang, 3 rett, 
1 vrang. 
3. pinne: 1 rett, 2 vrangt, 4 rett, 
2 vrangt, 2 rett sammen, 4 rett. 
4. pinne: 3 rett, 2 rett sammen, 
2 vrangt, 4 rett, 2 vrangt, 1 rett. 
Fortsett med rett på 1. og 2. 
pinne og øking til tommelfinger 
på hver 4. omgang til det er 15 
masker imellom de 2 vrange 
maskene som markerer 
tommelen og med mønster på 3. 
og 4. pinne. Gjenta fra 2.-7. 
omgang. Slutt med 5. mønster 
omgang på 3. og 4. pinne når det 
er økt nok ut til tommelen. 
 
Neste omgang: 
1. pinne: 13 rett. 
2. pinne: 10 rett, sett de 
følgende 15 masker på en 

sikkerhetsnål. Legg opp 3 nye 
masker innenfor de avfelte m. 
3. og 4. pinne: mønster. Det er 
nå 54 masker på pinnen. Fortsett 
med mønster på 3. og 4. pinne 
og rett på 1. og 2. pinne til 
hånden måler 11 cm fra 
vrangborden. Slutt med 7. 
mønsteromgang. 
 
Neste omgang: 
1. og 2. pinne rett.  
3. pinne 8 rett, sett de neste 6 
maskene fra 3. pinne og 
maskene fra 4. pinne på en 
dobbel tråd. Legg opp 3 m. i 
slutten av m. på 3. pinne. Sett 
maskene fra 1. pinne og 6 
masker fra 2. pinne på en dobbel 
tråd. 
Strikk pekefingeren på de 19 
maskene. (8-3-8 masker). Fordel 
maskene på 3 pinner og strikk 
rett til fingeren måler ca 6 ½ cm 
(ca 30 omganger). 
Neste omgang: 
2 masker rett sammen 
omgangen ut. 
Neste omgang rett. Så trekkes 
en tråd igjennom alle maskene. 
Slit av tråden. Alle fingrene 
avsluttes på samme måte. 
 
Langfinger: 
Ta 7 masker fra hver tråd på 2 p. 
Strikk opp 3 m. fra de nye 3 m. 
og legg opp 3 nye masker mot 
ringfingeren = 20 masker. Strikk 
7 ½ cm rett. 
 
Ringfinger: 
 Ta 6 m. fra hver tråd på 2 p. 
Strikk opp 3 m. fra de nye 3 m. 
fra langfingeren og legg opp 3 
nye masker mot lillefingeren = 
18 m. Strikk 6 ½ cm rett. 
 
Lillefinger: 
Sett de resterende maskene på 2 
p. Strikk opp 3 m. fra de nye 
maskene fra ringfingeren = 15 
m. Strikk 5 cm rett. 
 
Tommel: 
Ta de 15 maskene fra nålen på 2 
p. Strikk opp 5 m. på baksiden 
av tommelen (de 3 nye maskene 
+ 1 maske på hver side av de 3 
m.) = 20 masker. Strikk 5 cm 
rett. 
 
 
 

Høyre hanske: 
Strikkes lik, men speilvendt. (Les 
mønsterpinnene bakfra og øk ut 
til tommelen i begynnelsen av 1. 
pinne. 
 
Montering: Damp hanskene 
forsiktig. Fest alle tråder. 
 
Nr 17 
 
Skjerf                             A 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde: 
Rød 4109: 150 gram 
Blå 5575: 50 gram 
Hvit 1002: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Legg opp 300 m med rødt og 
strikk rettstrikk/riller fram og 
tilbake. Strikk 3 riller. Fortsett 
slik: 
1 rille hvitt, 2 riller blått, 1 rille 
hvitt, 16 riller rødt, 1 rille hvitt, 2 
riller blått, 1 rille hvitt, 3 riller 
rødt. Fell passe  stramt av. 
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Fingervanter                 B 
 
Størrelse: 
(L-M)  M-L 
 
Garn: 
Sisu ( 80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Frg 1: Grå 1032: (50) 50 (50) 
50 gram 
Frg 2: Svart 1099: (50) 50 (50) 
50 gram 
Rødt, blått og hvitt til fingrer 
 
Veiledende pinner:  
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 
 
Venstre vott: 
Legg opp med frg 1 og 
strømpepinner nr 2 ½ (46) 50 m 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 
vrang i ca 6 cm. Strikk 1 omgang 
rett og skift til pinner nr 3. Strikk 
mønster etter diagram for 
gjeldende str og øk til tommelkile 
som vist.  
Sett de 13 m fra tommelkilen på 
en hjelpetråd eller sikkerhetsnål 
og legg opp igjen tilsvarende 
masketall på baksiden. Strikk 3 
omg mønster og sett så de (25) 
27 m på vottens innside (markert 
med en strek på diagrammet) på 
en hjelpetråd. Legg opp med 
bunnfargen tilsvarende antall m 
og strikk videre. Fell i toppen 
som vist på diagrammet. 
Tommel: 
Sett maskene fra tommekilen på 
strømpepinner nr 3, legg opp 11 

nye m samt plukk opp 1 m i hver 
side slik at det blir samme 
masketall som vist på diagram til 
tommel = 26 m. Strikk og fell 
tommelen etter diagrammet. 
 
Fingrer: 
Venstre vott: Plukk opp med 
pinner nr 2 ½ og bunnfargen de 
løse m på vottens innside og legg 
opp (31) 33 nye m = (56) 60 m i 
alt.  Strikk ca (3) 3 ½ cm 
glattstrikk eller til der hvor 
lillefingeren begynner. La tråden 
henge.  
Lillefinger: Strikk med rødt 5 m 
fra innsiden og (8) 9 m på 
utsiden samt legg opp 1 m 
imellom = (14) 15 m. Strikk 3 
omg rødt, 1 omg hvitt, 2 omg 
blått, 1 omg hvitt og 3 omg rødt. 
Fell av ved å strikke 2 rett 
sammen, løft den nye m over på 
venstre pinne. Fortsett på denne 
måten til alle m er avfelt. 
Strikk 1 omgang med 
bunnfargen over de resterende m 
og plukk opp 1 m mellom 
lillefinger og neste finger. Klipp 
av tråden. 
Ringfinger: Strikk med rødt (7) 
8 m fra innsiden og 7 m fra 
utsiden, plukk opp 1 m fra første 
finger og legg opp 2 nye mot 
neste, i alt (16) 17 m. Strikk 3 
omg rødt, 1 omg hvitt, 2 omg 
blått, 1 omg hvitt og 3 omg rødt 
og fell av. 
Langfinger: Strikk med rødt (7) 
8 m fra innsiden og 8 m fra 
utsiden, plukk opp 2 m fra 
forrige finger og legg opp 2 nye 
m mot neste finger, i alt (19) 20 
m. Strikk 3 omg rødt, 1 omg 
hvitt, 2 omg blått, 1 omg hvitt og 
3 omg rødt. Fell av. 
Pekefinger: Strikk med rødt de 
siste 7 m fra innsiden og (8) 9 m 
fra utsiden, plukk opp 2 m på 
forrige finger, i alt (17) 18 m. 
Strikk 3 omg rødt, 1 omg hvitt, 2 
omg blått, 1 omg hvitt og 3 omg 
rødt og fell av. 
 
Montering: 
Fest alle tråder, eventuelle 
småhull festes. Sy fingerdelen 
fast på innsiden av vottens 
forside (sy løst med delt tråd). 
Langs åpningen på vottens 
bakside plukkes opp masker ved 
å la pinnen gli inn i “løkken” på 
hver enkelt maske. Fell av igjen 

ved å strikke 2 rett sammen og 
la masken gli tilbake på venstre 
pinne. Kanten blir dermed 
stødigere. Fest i hver side.  
 
 

Pannebånd                    C 
 
Størrelse: 
(4-6) 8-12 (Voksen) 
 
Garn:  
Smart (100 % ren ny ull. 50 
gram =  100 m) 
 
Garnmengde: 
Rød 4109: (50) 100 (100) gram 
Blå 5846: 50 gram 
Hvit 1002: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 m dobbel tråd på p nr 5 ½ = 
10 cm 
 
Pannebåndet strikkes i dobbel 
tråd.  
Legg opp (64) 68 (72) m med 
rødt på p nr 5 ½. Strikk 
rettstrikk/riller slik: 3 riller rødt, 
1 rille hvitt, 2 riller blått, 3 riller 
rødt. Fell av. 
 



 18

 

 

 

 

 

 



 19

"Hjallis"-lue                  D  
 
Størrelse: 
(4-6) 8-10 år (voksen) 
 
Garn: 
Smart (100 " ull, superwash. 50 
gram = ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Marineblått 5575: (100) 100 
(100) gram 
Rødt 4109: (50) 50 (50) gram 
Hvitt 1001: (50) 50 (50) gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 1/2 
 
Strikkefasthet: 
22 masker rettstrikk på pinne nr 
3 1/2 = 10 cm 
 
Luen strikkes i rettstrikk (riller) 
på langs, dvs opplegg og 
avfelling blir baksømmen. 
1 rille = 2 pinner rett. 
 
Legg opp (28) 30 (32) masker 
med marine på pinne nr 3 1/2 og 
strikk 1 pinne rett. Begynn med 
det samme med øking til øreklaff 
og vendinger i toppen slik: 
1. pinne: (retten) Strikk rett til 1 
maske står igjen, øk 1 maske i 
denne. 
2. pinne: Strikk rett til 12 
masker står igjen i slutten, vend.  
3. pinne: Strikk rett og øk 1 
maske i siste maske. 
4. pinne: Strikk rett til 10 
masker står igjen i slutten, vend.  
5. pinne: Strikk rett og øk 1 
maske i siste maske. 
Fortsett på samme måte og øk 1 
maske annenhver pinne i samme 
side, samtidig som det vendes 
med 2 masker mer for hver gang  
til 4 masker står igjen her. 
Videre vendes med 1 maske mer 
for hver gang til alle maskene er 
strikket. Begynn så forfra igjen 
(som 2. pinne) og vend hele 
tiden på denne måten. I motsatt 
side ved øreklaffen økes som før 
annenhver pinne til i alt (43) 46 
(49) masker på pinnen. Videre 
felles 1 maske ved øreklaffen 
hver 4. pinne til (37) 40 (43) 
masker står igjen. Strikk til luen 
fra opplegget måler (15) 16 (17) 
cm. Nå økes ut igjen i samme 
side som øreklaffen, 1 maske 

hver 4. pinne i alt 6 ganger. Men 
når 1 øking står igjen begynner 
stripene fra retten, og nå vendes 
ikke i toppen: Strikk med marine 
til toppen, skift til rødt og strikk 
2 riller (med siste øking), strikk 1 
blå, 1 hvit, 1 blå rille uten øking. 
skift til rødt igjen og strikk 2 
riller, men fell nå 1 maske på 
andre rillen. Skift til marine igjen 
og fell ytterligere 1 maske hver 
4. pinne 5 ganger = (37) 40 (43) 
masker. Vendingen i toppen 
begynner nå igjen og fortsetter 
til luen er ferdig. Siste halvdel 
strikkes nå motsatt av første, 
brett luen langs midtstripen og 
mål etter denne. Øk ut 1 maske 
til siste øreklaff hver 4. pinne 6 
ganger = (37) 40 (43) masker. 
Fell inn igjen 1 maske annenhver 
pinne til (28) 30 (32) masker 
står igjen. Fell passe løst av. 
 
Montering: 
Trekk luen sammen i toppen og 
fest tråden godt. Sy sammen 
oppleggs- og avfellingskanten. 
   

Fingervanter                  E 
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde:  
Svart 1099: (100) 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpep nr 3 
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 
cm 
 
Høyre vante: 
Legg opp på p nr 2 ½ (52) 56 m 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 
vrang ca 7 vm. Fortsett med 
glattstrikk i 2 cm. Strikk 2 m og 
sett et merke til øking for 
tommel. Øk 1 m ved å ta opp 
tråden mellom maskene og strikk 
denne vridd rett, strikk neste m 
rett og øk deretter en m på 
samme måte. Gjenta denne 
økingen hver 4. omg samme sted 
men med 2 m mer mellom hver 
felling. Øk til det er (15) 17 m 

mellom økingene. Strikk 2 m og 
sett de neste (15) 17 m på en 
tråd. Legg opp 3 nye m bak 
tommelen slik at det blir i alt 
(54) 58 m. Strikk glattstrikk ca 
(3) 5 cm.  
Fingrene: 
Pekefinger: Strikk videre med de 
(7) 8 første m på 1. og 4. p. 
Legg opp 3 nye m mot 
langfingeren = (17) 19 m. Sett 
de resterende m på en tråd. 
Strikk glattstrikk til pekefingeren 
måler (6) 7 cm eller så langt en 
måtte ønske. Strikk 2 m sammen 
omg rundt. Klipp av tråden og 
trekk denne gjennom de 
resterende m. 
Langfinger: Ta opp de (7) 7 
neste m i hver side. Legg opp 3 
nye m mot ringfingeren og plukk 
opp 3 m mot pekefingeren = 
(20) 20 m. Strikk glattstrikk ca 
(6 ½) 7 ½ cm eller så langt en 
måtte ønske. Strikk to m 
sammen omg rundt. Klipp av 
tråden og trekk denne gjennom 
de resterende m.  
Ringfinger: Ta opp de neste (7) 7 
m og legg opp 3 nye m mot 
lillefingeren og plukk opp 3 m fra 
langfingeren = (20) 20 m. Strikk 
glattstrikk ca (5 ½) 6 cm eller så 
langt en måtte ønske. Strikk to 
m sammen omg rundt. Klipp av 
tråden og trekk denne gjennom 
de resterende m.  
Lillefinger: Ta opp de siste (12) 
14 m og plukk opp mot 
ringfingeren 3 nye m = (15) 17 
m. Strikk glattstrikk til arb måler 
(5) 5 ½ cm eller så langt en 
måtte ønske. Klipp av tråden og 
trekk denne gjennom de 
resterende m.  
Tommel: Ta opp (15) 17 m fra 
tråden og plukk opp de 3 nye m 
bak tommelen. Ta opp 1 m i hver 
side = (20) 22 m. Strikk 
glattstrikk til tommelen måler ca 
(6) 7 cm eller så langt en måtte 
ønske. Strikk to m sammen omg 
rundt. Klipp av tråden og trekk 
denne gjennom de resterende m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Nr 18 
 
Heklet lue                      A 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m)  
 
Garnmengde: 
Cerise 4627: 50 gram 
Rosa 4715: 50 gram 
Grønn 8615: 50 gram  
Orange 2708: 50 gram  
Gul 2206: 50 gram  
 
Heklefasthet: 
18 halvstaver på heklenål nr 3 = 
10 cm 
 
Hele luen er heklet i halvstaver 
(hst) og striper. Begynn med 2 
omg cerise i toppen, fortsett med 
*1 omg av hver farge i denne 
rekkefølge: rosa, grønn, orange, 
gul, cerise*. Gjenta fra * til * 
hele tiden. 
Begynn i toppen. Legg opp 4 lm. 
Hekle sammen til en ring. 
1. omg: 2 lm, 11 hst i ringen. Ta 
sammen med 1 kjm. 
2. omg: 2 lm, 1 hst i første m, 
hekle videre 2 hst i hver m omg 
rundt. Ta sammen med 1 kjm = 
24 hst. 
3. omg: 2 lm, *2 hst i første m, 
1 hst i neste m*. Gjenta fra *-* 
hele omg. Avslutt med 2 hst i 
siste m, ta sammen med 1 kjm. 
= 36 hst. 
Fortsett å øke 12 hst hver omg 
med 1 hst mer mellom for hver 
gang til det er 84 hst. Hekle 1 
omg uten øking, på neste rad 
økes jevnt fordelt (0) 0 (4) 8 hst. 
Hekle uten øking til luen måler 
(15) 16 (17) 18 cm. 
Øreklaffer: Alle rader hekles fra 
retten. Mål 4 ½ cm fra midt bak. 
Fest tråden med 1 kjm. Hekle 2 
lm (erstatter 1 hst), hekle til 
sammen 17 hst. Ta av tråden. 
Fortsett med neste farge og 
hekle 17 hst. Dette gjentas med 
neste farge. Videre hekles 1 hst 
mindre hver rad til det er 10 hst. 
Hekle en øreklaff på samme 
måte på andre side ca 9 cm fra 
den første på baksiden. 

Hekle en rad fm med cerise 
passe løst rundt hele luen. 
Deretter hekles en rad krepsem 
(fm heklet fra venstre mot 
høyre). 
 
 

Caps                               B 
 
Størrelse: 
One-size 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Syrin 4825: 150 gram 
 
Veiledende heklenål: 
Nr 5 
 
Heklefasthet: 
12 st med heklenål nr 5 = 10 cm 
i bredden 
 
Forkortelser: 
Lm = luftmaske(r), kjm = 
kjedemaske(r),  fm = 
fastmaske(r), hst = halvst(er),  
st = stav(er), dbst = 
dobbelstav(er), 3-dbst = 3-
dobbestav(er) 
 
Hekle 6 lm med heklenål 5, ta 
sammen med 1 kjm i første lm. 
1.omg: 3 lm (erstatter første 
stav i hver omg) + 1 st i samme 
m. *Hekle 2 st i neste lm *. 
Gjenta fra * til * ut omg. Ta 
sammen med 1 kjm i 3. lm. = 12 
st. 
Begynn og slutt videre omg på 
samme måte. 
NB! Videre hekler du st  kun   
i  bakerste ledd av st  = lager  
” stripe effekt” i caps. 
NB! Ikke øk på samme stedet 
på hver omg, da vil det blir en 
sekskant isteden for en sirkel.  
2.omg: Øk 1 st i hver st = 24 st. 
(du øker ved å hekle 2 st i 
samme st.) 
3.omg: Øk 1 st i annenhver st = 
36 st  
4.omg: Øk 1 stav i hver 3. stav 
= 48st. 
5.omg: Øk 1 stav i hver 4. stav 
= 60st. 
6.omg: Øk 1 stav i hver 5. stav 
= 72st.  

7.omg: Øk 1 stav i hver 6. stav 
= 84st. 
8.omg: Øk 1 stav i hver 7. stav 
= 96st 
 
På omg 9, 10 og 11 skal du felle 
12 st pr omg. NB: Når en skal 
felle, kan en i tynnere materiale 
ofte bare hoppe over en fm/st. 
Det blir ikke pent i så tykt garn. 
Gjør som følger: 
Felling av st - slik hekles 2 st 
sammen: 
Kast, stikk nålen gjennom den 
første m, kast og trekk garnet 
gjennom, det er nå 3 løkker på 
nålen. 
Kast og trekk garnet gjennom de 
2 første løkkene på nålen. 
Kast, strikk nålen gjennom den 
neste m, kast og trekk garnet 
gjennom, det er nå 4 løkker på 
nålen. 
Kast og trekk garnet gjennom de 
2 første løkkene på nålen, det er 
nå tre løkker på nålen. Nå har vi 
to uavsluttede st. Kast og trekk 
garnet gjennom alle 3 løkker 
samtidig.  
9.omg: * Hekle 6 st, hekle 
sammen de 2 neste st  *. Gjenta 
fra * til * ut omg = felt 12 st = 
84 st.  
10.omg: * Hekle 5 st, hekle 
sammen de 2 neste st  *. Gjenta 
fra * til * ut omg = felt 12 st = 
72 st. 
11.omg: * Hekle 4 st, hekle 
sammen de 2 neste st  *. Gjenta 
fra * til * ut omg = felt 12 st = 
60 st. 
12.omg: * Hekle 3 st, hekle 
sammen de 2 neste st  *. Gjenta 
fra * til * ut omg = felt 12 st = 
48 st. 
13.omg: Hekle løst, 1 fm i hver 
m ut omg. Klipp av tråden. 
 
Skyggen: Sett et merke midt 
foran på kanten til caps. Hekle 
brem fram og tilbake over de 
midterste 20 m. Bremmen hekles 
dobbel. Hekle først omg 1-7 i 
bakerste ledd av m. Så på 
samme måte i fremre ledd over 
de samme m. 
1.omg: Hekle fm over de 
midterste 20 m. Vend. 
Videre hekler du fm gjennom 
begge ledd av m. 
2.omg: 1 kjm i første m. 18 fm. 
Vend. 
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3.omg: 1 kjm i første m. 16 fm. 
Vend. 
4.omg: 1 kjm i første m. 14 fm. 
Vend. 
5.omg: 1 kjm i første m. 12 fm. 
Vend med en lm. 
6.omg: 1 fm i hver m = 12 fm. 
Vend med en lm. 
7.omg: 1 fm i hver m = 12 fm. 
Klipp av tråden. 
 
Montering: Hvis du ønsker et 
stivt innlegg i skyggen, kan du 
lage dette av plast (f.eks en 
isboks). Bruk skyggen til mal og 
tegn en skisse. Klipp plasten litt 
mindre enn malen. Plassèr 
innlegget inni skyggen, og hekle 
sammen med fm. 
 
Strømper i Treskogarn  C 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) 14-16 (dame) 
herre 
 
Garn: 
3 tråds Treskogarn (80% ull, 20 
% nylon. 50 gram = ca 80 m) 
 
Garnmengde: 
Cerise/Svart 4729: (50) 100 
(100) 100 (150) 150 gram 
Evnt 50 gram Sisu til pomponger  
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Legg opp (36) 40 (44) 48 (52) 
56 m og strikk ribb 2 rett, 2 
vrang rundt. Strikk til arb måler 
(10) 12 (13) 14 (15) 15 cm. Del 
arbeidet i hver side med like 
mange m på hver del. Strikk hæl 
over de bakerste m slik: Strikk 
(4) 4 (5) 5 (6) 6 cm glattstrikk 
fram og tilbake og fell deretter 
på følgende måte: Strikk til (5) 5 
(6) 6 (7) 7 m står igjen i ene 
siden, vend og strikk til samme 
maskeantall står igjen i andre 
siden, vend og strikk til 1 m før 
snuingen, løft denne løst av, 1 
rett og løft den løse over i denne. 
Vend og strikk til 1 m før 
vendingen i andre siden, strikk 2 
vrangt sammen. Fortsett å 
strikke 1 m på hver side av 

”hullet” sammen i hver side til 
alle sidem er avfelt. Plukk opp 
(8) 8 (9) 10 (10) 11 på hver side 
av hælen. Strikk glattstrikk rundt 
og fell samtidig 1 m i hver side 
annenhver omg til (32) 36 (38) 
42 (44) 46 m i alt. Strikk til foten 
måler ca (14) 16 (18) 20 (20) 22 
cm eller 3 cm før passe lengde. 
Sett et merke i hver side midt 
mellom 2 m. Fell for tå: Strikk til 
2 m før første merke, strikk 2 
vridd rett sammen, 2 rett 
sammen, strikk til 2 m før 
merket i andre siden og fell 
tilsvarende her. Fell annenhver 
omg 3 ganger og videre hver 
omg til ca 6 m står igjen. Trekk 
tråden gjennom m og fest godt. 
 
Brett skaftet dobbelt mot retten. 
Lag 6 små pomponger i et 
ensfarget garn (vi har brukt 
cerise Smart) og fest disse langs 
oppleggskanten. 
Strikk en strømpe til på samme 
måte. 
 

Strømper, dobbel Sisu  D 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år Voksen 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Grønn 8514: (50) 50 (50) 100 
gram 
Multi 4159: (50) 50 (50) 100 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpep nr 4 ½  
 
Strikkefasthet: 
18 m glattstrikk på p nr 4 ½ = 
10 cm 
 
Hele strømpen strikkes i dobbel 
tråd. En tråd av hver farge. 
 
Legg opp (32) 36 (38) 42 m. 
Strikk ribb – 1 rett, 1 vrang 
rundt til skaftet måler (5) 6 (8) 
10 cm.  
Hæl: Omg begynnelse = midt 
bak.  
Strikk hælen fram og tilbake i 
glattstrikk over de bakerste (16) 
18 (19) 21 m på denne måten: 

*Strikk til det gjenstår 1 m av 
hælm i den ene siden, vend, ta 1 
m løst av og strikk til det 
gjenstår 1 m av hælm i den 
andre siden, vend*. Gjenta fra * 
til * men strikk 1 m mindre for 
hver gang du vender til det 
gjenstår (6) 8 (9) 11 m midt 
bak. Fortsett med å vend, men 
nå skal du strikke 1 m mer for 
hver gang du vender. For at det 
ikke skal bli hull i arbeidet 
plukker du opp 1 m mellom de to 
siste m og strikker denne vridd 
rett sammen med neste m. Ta 
fortsatt første m på hver p løst 
av. Fortsett på denne måten til 
alle hælm er med.  
Foten: Fortsett rundt over både 
hælm og de avsatte vristm. 
Strikk glattstrikk til foten måler 
ca (9) 11 (13) 15 cm fra hælen, 
eller ønsket lengde.  
Fell til tå slik: Sett et merke i 
hver side med (16) 18 (19) 21 m 
til hver del. Strikk til 2 m før 
første merke. Strikk 2 m 
sammen, 1 m løst av, strikk den 
neste m rett og trekk den løse m 
over. Gjenta denne fellingen ved 
hvert merke til (6) 6 (7) 7 m 
gjenstår. Trekk tråden gjennom 
m og fest godt. 
 

Lue og votter                 E 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) år 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde lue og votter: 
Rosa 4715: (100) 150 (150) 
gram 
Chili rosa 4438: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Lue: 
Venstre øreklaff: Legg opp med p 
3½ (5) 5 (6) m og strikk 
glattstrikk. ( 1. p = vrangen). På 
2. og 3. p økes 1 m i hver side 
innenfor km, og deretter på 
annenhver p - (4) 5 (5) ganger, i 
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alt 17 (19) 20 m. Strikk rett opp 
til øreklaffen måler (7) 7½ (8) 
cm. Legg opp 4 m i slutten av de 
neste 2 p = (25) 27 (28) m. Legg 
arb til side og strikk en øreklaff 
til. 
Strikk nå fra retten m fra høyre 
øreklaff, legg opp (10) 10 (11) m 
i slutten av p = midt bak, strikk 
m fra venstre øreklaff = (60) 64 
(67) m. Strikk 1 p vrangt tilbake. 
Strikk 6 p frem og tilbake over 
disse masker, samtidig som det 
legges opp 2 m i slutten av hver 
p = 72 (76) 79 masker. Strikk 1 
p og øk 17 (17) 18 m i slutten av 
p.  (midt foran) 
Forsett i glattstrikk RUNDT over 
alle (89) 93 (97) m. Strikk (7) 8 
(9) cm. Fell på neste omg (1) 5 
(1) m jevnt fordelt = (88) 88 
(96) m. Strikk 1 omg. Neste 
omgang: *Strikk 6 rett, 2 rett 
sammen*, gjenta fra * til * omg 
rundt. Strikk 3 omg rett opp. 
Strikk *5 rett, 2 rett sammen* 
gjenta fra * til * omgangen 
rundt. OBS! Fellingene skal ligge 
midt mellom de forrige. 
Gjenta disse fellingene på hver 4. 
omg, slik at det hver gang blir 1 
m mindre mellom hver felling, til 
det gjenstår (22) 22 (24) m. 
Strikk 3 omg rett opp. Strikk m 
sammen 2 og 2 omg rundt. Klipp 
av tråden og trekk den gjennom 
de resterende maskene.  
Kant: Hekle med Chili 1 omg fm 
fra retten, vend og hekle en 
omgang fm fra vrangsiden. 
Hekle en lmrekke på ca 30 cm og 
sy denne på luens ene side 
formet som et hjerte. 
 
Votter: 
Vottene strikkes på p nr 3 for å 
få et litt fastere uttrykk. 
 
Legg opp med rosa på p nr 3 
(38) 42 (48) m og strikk (5) 6 
(6) cm ribb, 1 rett, 1 vrang fram 
og tilbake. På siste p fra 
vrangen, strikkes de 2 første og 
de 2 siste m vrang sammen = 
(36) 40 (46) m. Fordel maskene 
på 4 p, og strikk rundt i ribb 
ytterligere 3 cm. Skift til 
glattstrikk. Strikk 4 omg rett 
opp. Strikk deretter 
tommelfingerkile slik: Strikk (17) 
19 (22) m, øk 1 m, strikk 2 rett, 
øk 1 m. Fortsett med å øke til 

tommelfingerkile først på hver 4 
omg (1) 1 (2) ganger, deretter 
annenhver omg (4) 5 (5) ganger. 
(maskeantallet før og etter 
økingene blir uendret) 
Tommelfingerkilen består av (12) 
14 (16) m. Strikk 1 omg. Sett 
tommelfingerkilens m på en tråd. 
Strikk rundt i glattstrikk og legg 
opp 2 nye m ved 
tommelfingeren. Strikk rett opp 
til det glattstrikkede stykke fra 
ribben måler (9) 11 (13) cm. 
Fortsett slik: 
1. omg: 1 rett, 2 rett sammen, 
strikk p ut. 
2. omg: Strikk til det står igjen 3 
m på p, 1 m løs av, 1 rett, trekk 
den løse m over. 
3. omg: som 1. p. 
4. omg: som 2. p. 
Fell på denne måten annenhver 
omg i alt (3) 4 (5) ganger. 
Fortsett med fellinger slik: 
1. omg: 1 rett, 3 rett sammen. 
2. omg: Strikk til det gjenstår 4 
m, 1 m løs av, 2 rett sammen, 
trekk den løse m over. 
3. omg: som 1. p 
4. omg: som 2. p 
Strikk en omg, og gjenta den 
siste fellingen enda en gang = 
(8) 8 (10) m igjen. Klipp av 
tråden og trekk tråden gjennom 
de resterende maskene. 
Tommelfinger: Sett trådens m 
over på 3 strømpep, og legg opp 
2 nye m ved ”hullet”. Strikk 1 cm 
glattstrikk. Fell 1 m ved å strikke 
2 m sammen (mot de øvrige 
fingrene). Strikk (2½) 3½ (4½) 
cm rett opp. Strikk omgangens 
m sammen 2 og 2. Strikk 1 
omgang. Strikk omgangens m 
sammen 2 og 2. Klipp av tråden 
og trekk denne gjennom de 
resterende m.  
Hekle med Chili ved hver 
ribbekant. Første omg fm fra 
retten, og deretter 1 omg fm fra 
vrangen. 
Hekle 2 lm-rekker på 15 cm og 
sy disse på formet som et hjerte, 
på oversiden av begge vottene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 19   
 
Lue og Votter med 
broderier i Peer Gynt 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50 
gram = ca 91 m) 
 
Garnmengde: 
Koks 1088: 100 gram 
Naturhvitt 1002: 100 gram 
Til brodering: burgunder 4065, 
grønn 8764, gul 2025, cerise 
4727 
 
Garnalternativ: 
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Lue: 
Legg opp 120 m med koks på p 
nr 3 ½. Strikk rundt 6 omg 
glattstrikk. Fortsett med en omg 
hullrad *1 kast, 2 rett sammen* 
til brettekant. Alle videre mål tas 
fra brettekanten. Strikk 6 omg 
glattstrikk, deretter mønster 
etter diagrammet til arb måler 15 
cm. Fell til topp på hver side av 
fellingsmarkeringen i diagram-
met. Strikk 2 rett sammen før, 
og 2 rett sammen etter hver 
markerte ”spiss”. Strikk en omg 
uten felling. Fell igjen samme 
sted med 2 m mindre mellom 
hver felling. Fortsett å felle 
annenhver omg på denne måten 
med 2 m mindre mellom 
fellingene til det gjenstår 10 m. 
Trekk tråden gjennom m og fest 
godt.   
Brodering:  
Broder blomster med Mille fleur 
og stilkesting i hvert koksgrått 
felt som tegningen viser. I 
midten av blomsten sys to 
franske knuter med gult.   
Sy også et kjedesting i hver 
”knopp” rundt brettekanten i 
vekselvis gult og cerise. Mellom 
hver knopp sys stilkesting over 3 
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omg i rødt og grønt. For 
brodering – se også foto. 
Sy tilslutt brettekanten opp mot 
vrangen. 
 
Votter: 
Legg opp 49 m med koks på p nr 
3 ½, og strikk rundt 6 omg. 
Fortsett med hullrad *1 kast, 2 
rett sammen* omg rundt. Dette 
er brettekanten og alle videre 
mål tas fra denne. Strikk 6 omg 
glattstrikk. Fortsett med mønster 
etter diagrammet. Strikk inn en 
tråd av en annen farge ved 
tommelmarkeringen. Fell i 
toppen slik: Strikk i beg av 
diagrammet 2 vridd rett 
sammen, strikk til neste felling 
og strikk 2 rett sammen, de tre 
sidem og deretter 2 vridd rett 
sammen. Strikk til det gjenstår 5 
m av diagrammet, strikk 2 rett 
sammen og deretter sidem.  
 
 
                 Fellingsmarkering 

                          Midten 
 
 
 

Trekk tråden gjennom m når 
diagrammet er strikket ferdig. 
Broder en blomst midt på votten 
som vist på bilde. 
Broder kant som nede på luen og 
sy tilslutt brettekanten opp mot 
vrangen.   
Tommel: Trekk ut 
markeringstråden og strikk opp 
de forreste og de bakerste 12 m 
= 24 m til tommel. Strikk 
diagram. Fell som vist. 
 
Strikk en vott til på samme 
måte, men speilvendt.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skjerf med flette 
 
Garn: 
Peer Gynt (100 ull. 50 gram = ca 
91 m) 
 
Garnmengde: 
Naturhvit  1002: 250 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Legg opp 36 m på p nr 3 ½ og 
strikk slik:  
1. p: (vrangen) 12 rett – 12 
vrang – 12 rett. 
2. p: Rett. 
3. p: Som 1. p. 
4. p: 12 rett – sett 6 m på 
hjelpep foran arb – 6 rett – strikk 
m på hjelpep rett – 12 rett. 
5. p: som 1. p. 
6. – 17. p: Som 2. og 1. p. 
Begynn forfra fra 4. p og vri 
fletten hver 14. p til hele skjerfet 
måler ca 150 cm. Fell av. 
Knyt evnt 7-8 cm lange frynser i 
hver 3. m i hve ende. Bruk 4-
dobbel tråd = 8 tråder i hver 
frynse. 
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Nr 20 
 
Pulsvarmere i Sisu 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde:  
Natur 1012: 50 gram 
 
Veiledende p: 
Nr 3 
 
Legg opp 54 m på strømpep nr 3. 
Strikk fram og tilbake 3 p rett = 
2 riller. På neste p strikkes 
hullrad ved å gjenta 2 m rett 
sammen og 1 kast. Strikk 2 riller 
til (3 p rett). Fortsett rundt med 
vrangbordstrikk 1 rett, 1 vrang, 
ca 14 cm. Fell løst av med rett og 
vrang. 
 
 
Pulsvarmere i Lanett 
 
Garn: 
Lanett ( 100% ull. 50 gram = ca 
195 meter). 
 
Garnmengde: 
Sort 1099: 50 gram 
 
Tilbehør: 
Små perler i din egen 
favorittfarge? 
(Perler som passer til plagg du 
har fra før?) 
 
Veiledende pinner: 
Strikk fast med med pinner nr 1 
½ - 2 ½ . Tynne pinner gir det 
beste resultatet. 
Vi har brukt  nr 2. 
 
Les først gjennom beskrivelsen 
ovenfor: strikke med perler. 
Lengden på pulsvarmeren 
tilpasser du etter tykkelsen på 
håndleddet ditt. 

 
Du bruker 56 små perler pr 
rapport med hjerter. 
Træ ca  56 X 7 = 392 perler. 
Legg opp 36 m på pinne nr 2 og 
strikk 1 omg. rett . 
(Perlerapporten går over 16 m  + 
20 m r = totalt 36 m). 

Begynn å strikke perlemønster 
etter diagram: 1 m r. Legg inn 1 
perle, strikk 1 m r og perlen er 
låst mellom maskene, legg inn 1 
perle, 1 m r, legg inn 1 perle, 1m 
r, 1 m r, legg inn 1 perle, 1 m r, 
9 m r, legg inn en perle. Strikk r 
ut pinnen. Snu arbeidet og strikk 
r tilbake. Du er nå ferdig med 
første ruterad i diagrammet. 
Fortsett videre på samme måte 
til arbeidet når rundt håndleddet. 
Fell av og sy pent sammen. 
Strikk den andre pulsvarmeren 
på samme måte. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsvarmere i Alfa 
 
Garn: 
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50 
gram = ca 60 m) 
 
Garnmengde: 
Koks 1088: 50 gram 
Grå 1053: 50 gram 
Lys grå 1042: 50 gram 
Petrol 6755: 50 gram 
Aqua 7133: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpep nr 6 
 
OBS – Pulsvarmerne strikkes 
frem og tilbake på 2 strømpep. 
Pulsvarmerne strikkes fra 
håndleddet og ned mot fingrene. 
 
Legg opp 31 m med koks og 
strikk slik: 7 m ribb  (start med 1 
vr  *1 r, 1 vr*) 17 m rett, 7 m 
ribb (start med 1 vr, *1 r, 1 vr*). 
2. p: Strikk ribb over de ytterste 
7 m i hver side som m viser. 
Over de midterste 17 m strikkes 
mønster etter diagrammet. 
Fortsett med grått ytterligere 4 
p.   
Gjenta 2.p gjennom hele 
arbeidet, men skift farge slik: 
Etter grått strikkes 2 p koks, 6 p 
aqua, 2 p koks, 6 p lys grå, 2 p 
koks og avslutt med 6 p petrol. 
Fell av som maskene viser. 
Strikk en pulsvarmer til.  
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Nr 21 
 

Knestrømper med 
åttebladsrose                A 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) 14-16 år 
(Dame) Herre 
 
Garnmengde: 
Farge 1 Hvitt 1002: (100) 150 
(150) 200 (250) 250 gram 
Farge 2 Koks 1088: (50) 50 
(100) 100 (100) 150 gram 
 
Garn:  
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = 
ca 91 m) 
 

Garnalternativ: 
Smart  
 
Veil pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 ½. 
 
Strikkefasthet: 23 masker 
glattstrikk på pinner nr 3 ½ = 10 
cm. 
 
Legg opp med farge 1 på pinne 
nr 2 ½ (50) 52 (56) 58 (62) 70 
masker og strikk 1 rett, 1 vrang 
rundt (6) 6 (7) 7 (7) 7 cm. Skift 
til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omgang 
glattstrikk og øk på denne 
omgang jevnt fordelt til (54) 58 
(62) 66 (70) 78 masker. Strikk 
mønster etter tegningen. Når 
arbeidet måler (8) 13 (19) 20 
(22) 26 cm, (ønsker du sokkene 
over kneet, må du strikke (12) 
14 (16) 18 (20) 22 cm lenger nå) 
begynner man å felle for leggen: 
Fell 1 maske på hver side av 
midtfeltet bak hver fjerde 
omgang til det er (36) 40 (44) 48 
(50) 54 masker igjen på pinnen. 
Fortsett til strømpen måler (25) 
28 (35) 39 (43) 50 cm 
Strikk hæl over de (17) 19 (21) 
23 (25) 27 midterste maskene 
bak. Strikk 1 pinne med farge 2, 
deretter 1 maske i hver farge. 
Strikk fram og tilbake (4) 4 (5) 5 
(6) 6 cm og fell slik: Strikk til det 
er (5) 5 (6) 6 (7) 8 masker igjen 
på den ene siden, snu og strikk 
til det er (5) 5 (6) 6 (7) 8 masker 
igjen på den andre siden, snu og 

strikk til det er (6) 6 (7) 7 (8) 9 
masker igjen.  
Ta den første av disse løst av, 
strikk den neste masken rett og 
løft den løse masken over denne. 
Snu og strikk til det er (6) 6 (7) 
7 (8) 9 masker igjen på den 
andre siden og strikk 2 masker 
vrangt sammen. Fortsett å felle 
på denne måten til kun 
midtmaskene står igjen. Plukk 
opp (9) 9 (11) 11 (13) 13 
masker på hver side av hælen. 
Strikk rundt med mønster oppå 
foten og 2 maske i hver farge på 
undersiden, samtidig som det 
felles 1 maske i hver side hver 
annen omgang til det er (36) 40 
(44) 48 (50) 54 masker på 
pinnen. Strikk til foten måler 
(14) 16 (18) 20 (20) 22 cm (eller 
3 cm fra passe lengde). 
Strikk 1 pinne med farge 2 oppå 
foten, deretter 1 maske i hver 
farge over alle maskene og fell 
for tå i hver side. Strikk til det er 
2 masker igjen på pinnen, strikk 
2 masker rett sammen, ta 1 
maske løst av, strikk neste 
maske rett og ta den løse 
masken over denne. Gjenta 
fellingen i den andre siden.  
Fell hver annen omgang 3 
ganger, deretter hver omgang til 
det er 8 masker igjen.  
Trekk maskene sammen og fest 
tråden. 
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Strømper i Perfect         B 
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Garn: 
Perfect (85 % ull, 15 % 
polyamid. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde: 
Grå 1053: 
Natur 1012: 
 
Veiledende pinner: 
Nr 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm 
 
Legg opp 52 m med grått på p nr 
4 og strikk ribb: 2 rett, 2 vrang. 
Strikk 6 omg grått, 3 omg natur, 
3 omg grå, 3 omg natur, 3 omg 
grå, 3 omg natur. 
Fortsett med grått og strikk en 
omg glattstrikk. Fortsett med 
mønster A etter diagrammet. 
Mønsteret strikkes først en gang 
= foran og gjentas bak. Gjenta 
mønsteret to ganger i høyden. 
Strikk de første 29 m over på en 
hjelpep (et mønster + de 3 
sidemaskene av neste mønster) 
og strikk hæl over de neste 23 
m. 
Hæl: Strikk med grått glattstrikk 
fram og tilbake. Øk på første p 2 
m jevnt fordelt = 25 m. Strikk til 
hælen måler 5 cm. Fortsett slik: 
Strikk til 8 m står igjen i ene 
siden, snu og strikk til samme 
maskeantall står igjen i andre 
siden, snu og strikk til 1 m før 
snuingen, løft denne løst av, 1 
rett og løft den løse over i denne. 
Snu og strikk til 1 m før snuingen 
i andre siden, strikk 2 vrangt 
sammen. Fortsett å strikke 1 m 
på hver side av ”hullet” sammen 
i hver side til alle sidem er avfelt. 
Plukk opp 9 m på hver side av 
hælen. Fortsett over alle m = 56 
m. Begynn med de avsatte m på 
oversiden av strømpen. Strikk 
mønster A = 26 m, fortsett med 
mønster B = 30 m. Strikk til det 
på oversiden av strømpen er 
strikket i alt (5) 6 mønster (inkl. 
skaftet), avslutt med mønster for 
avfelling. Fortsett med mønster B 

på undersiden og fell på samme 
måte der. Fell som vist i 
diagrammet: Strikk de 3 kantm, 
ta 1 m løst av, 1 rett, trekk den 
løse m over. Strikk til 2 m 
gjenstår før kantm i andre siden, 
strikk 2 rett sammen. Gjenta på 
undersiden. 
Når diagrammet er strikket ferdig 
klippes tråden av og de 
resterende m trekkes sammen. 
Fest godt. 
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Strømper med fletter    C  
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) 14-16 år 
(Dame) Herre 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (150) 200 
(250) 250 (300) 350 gram 
 
Garn:  
Tresko 3 tråds 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm 
 
Legg opp på pinne nr 2 ½, (50) 
52 (56) 58 (62) 70 masker og 
strikk 1 rett, 1 vrang rundt (5) 6 
(6) 7 (7) 7 cm. 
Skift til pinne nr 3 ½ og strikk 1 
omgang glattstrikk samtidig som 
det økes jevnt fordelt til (68) 72 
(78) 82 (94) 100 masker. Strikk 
mønster etter diagram. 
Når arbeidet måler (8) 13 (19) 
20 (22) 26 cm begynner du å 
felle for leggen slik: Fell 1 maske 
på hver side av midtfeltet bak 
hver fjerde omgang til det er 
(50) 54 (60) 64 (74) 76 masker 
igjen på pinnen. 
Strikk til arbeidet måler (25) 28 
(35) 39 (43) 50 cm. Strikk hæl 
over de (26) 30 (32) 34 (38) 40 
midterste maskene bak. Strikk 1 
pinne rett, der du feller bort 
vrange masker til det er (18) 20 
(22) 24 (26) 28 masker på 
pinnen. Strikk glattstrikk fram og 
tilbake (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm og 
fell slik: Strikk til det er (5) 5 (6) 
6 (7) 8 masker igjen i den ene 

siden, snu og strikk til det er (5) 
5 (6) 6 (7) 8 masker igjen i den 
andre siden. Snu og strikk til 1 
maske før snuingen, løft den løst 
av. Strikk 1 rett og løft den løse 
masken over denne. Snu og 
strikk til 1 maske før snuingen i 
andre siden, strikk 2 masker 
vrangt sammen. Fortsett å felle 
på denne måten til kun midtfeltet 
står igjen.  
Plukk opp (9) 9 (11) 11 (13) 13 
masker på hver side av hælen. 
Strikk rundt med mønster oppå 
foten og glattstrikk på 
undersiden, samtidig som det 
felles 1 maske i hver side hver 
annen omgang til det er (40) 42 
(46) 50 (56) 60 masker på 
pinnen. Strikk til foten måler 
(14) 16 (18) 20 (22) 24 cm (eller 
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm fra passe 
lengde). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strikk 1 pinne glattstrikk, der du 
feller bort vrange masker til det 
er (36) 40 (44) 48 (48) 52 
masker rundt foten og fell for tå i 
hver side. 
Strikk til det er 2 masker igjen 
på pinnen, strikk 2 masker rett 
sammen, ta 1 maske løst av, 
strikk den neste masken rett og 
ta den løse masken over. Gjenta 
fellingen i den andre siden. Fell 
hver annen omgang 3 ganger, 
deretter hver omgang til det er 8 
masker igjen. Trekk maskene 
sammen og fest tråden godt.  
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Votter                            D  
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Garnmengde: 
Bunnfarge: (100) 100 gram 
Mønsterfarge: (50) 50 gram 
 
Garn:  
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = 
ca 91 m) 
 
Garnalternativ: 
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 ½. 
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinner 
nr 3 ½ = 10 cm. 
 
Legg opp med bunnfargen på 
pinne nr 2 ½ (44) 52 masker. 
Strikk 2 rette, 2 vrange rundt 
samtidig som det strikkes 
mønsterstriper som vist på 
tegningen. Skift til pinne nr 3 ½ 
og øk ut til (52) 58 masker. 
Strikk til 2 masker før 
sidemasken og strikk 3 masker i 
1 maske (1 av hver farge). 
Fortsett med økning hver 3. 
omgang som tegningen viser. 
Strikk hjelpetråd (med 
kontrastfarge) over 
tommelmaskene og legg opp (4) 
6 masker bak de avsatte 
tommelmaskene. Fortsett med 
mønster og fell slik: 
Ta 1. maske løs av, strikk den 
neste masken rett og ta den 
løste masken over denne. Strikk 
(23) 27 masker etter tegningen, 
2 masker rett sammen, 1 
kantmaske, 1 maske løst av, 
strikk den neste masken rett og 
trekk den løse masken over 
denne. Strikk (23) 27 masker 
etter tegningen, 2 masker rett 
sammen, 1 kantmaske. Gjenta 
denne fellingen hver omgang til 
det er 8 masker igjen på pinnen. 
Trekk en tråd gjennom maskene 
og sy til på vrangsiden. 
Tommel: Ta ut hjelpetråden og 
ta opp maskene + 1 maske på 
hver side. Fortsett med mønster 
som tegningen viser og fell for 
tommelen som votten. 
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Knestrømper med 
havskummønster          E 
 
Størrelse: 
(4-6) 8-10 (12-14) år Herre 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (150) 200 
(200) 250 gram 
 
Garn:  
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm 
 
Legg opp (78) 90 (96) 110 
masker på strømpepinner nr 2 ½ 
og strikk vrangbord 1 rett, 1 
vrang i (6) 7 (7) 8 cm, men på 
siste omgang økes (9) 11 (10) 
12 masker jevnt fordelt =(87) 
101 (106) 122 masker. Begynn 
ved pilen for valgt størrelse og 
strikk mønster (D) D (A) A (se 
ulike diagram på side xx og xx), 
og gjenta dette til arbeidet måler 
(18) 22 (27) 32 cm. Nå skal det 
felles 6 masker jevnt fordelt 
langs alle (3) 3 (4) 4 hullmønstre 
på alle størrelser, og dette gjøres 
best på andre omgangen etter 
kastene (69) 83 (82) 98 masker. 
Videre strikkes disse mønsterfelt 
som vist på diagram (E) E (B) B 
til hele arbeidet måler (28) 33 
(39) 42 cm. Herfra strikkes de 
forskjellige størrelsene litt 
forskjellig: 
Størrelse 4-6 år: Fell som sist 
gang 6 masker kun over 
midterste hullmønster, samtidig 
som alle vrange masker strikkes 
vrangt sammen til 1 vrang =56 
masker. Strikk slik (mønster F 
over midterste mønster) til 
arbeidet måler 34 cm eller passe 
lengde før foten. 
Størrelse 8-10 år: Fell som sist 
6 masker over hvert hullmønster 
= 65 masker. Strikk etter 
mønster F til arbeidet måler ca 
40 cm eller passe lengde før 
foten. 
Størrelse 12-14 år: Fell som 
sist 6 masker over kun de 2 
midterste hullmønstrene = 70 

masker. Strikk slik (følg mønster 
C over de 2 midterste 
hullmønstrene) til arbeidet måler 
46 cm eller passe lengde til 
foten. 
Herre: Fell som sist 6 masker 
over hvert hullmønster = 74 
masker. Strikk etter mønster C 
til arbeidet måler 52 cm eller 
passe lengde før foten. 
Alle størrelser: Strikk 1 
omgang rett over alle maskene 
og fell samtidig (6) 9 (6) 4 
masker jevnt fordelt = (50) 56 
(64) 70 masker igjen. Sett de 
(26) 30 (32) 36 bakerste 
maskene på samme pinne og 
strikk hæl over disse slik: Strikk 
glattstrikk til 1 maske står igjen i 
slutten, snu og strikk til 1 maske 
står igjen i andre siden, snu og 
strikk 1 maske mindre i hver side 
for hver gang til (6) 8 (8) 10 
masker står igjen på midten. Snu 
nå og strikk 1 maske mer i hver 
side for hver gang, men for at 
det ikke skal bli hull løftes tråden 
vridd opp etter siste midtmaske 
og strikkes rett sammen med 
neste maske. Fortsett på denne 
måten til alle hælmaskene er 
strikket. Fortsett i glattstrikk 
over alle maskene og fell 1 
maske i hver side hver 3. 
omgang i alt 3 ganger = (44) 50 
(58) 64 masker. Fortsett uten 
felling til foten måler ca (14) 17 
(20) 23 cm og fell på siste 
omgang 2 masker kun for str 8-
10 og 12-14 år = 48 (56) 
masker. Fordel maskene jevnt 
med (11) 14 (15) 16 masker på 
hver pinne. Strikk 2 sammen i 
begynnelsen av hver 
strømpepinne og gjenta denne 
fellingen annenhver omgang til i 
alt 8 masker står igjen. Trekk 
maskene sammen og fest godt. 
 
 



 33

 
 
 



 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

Votter Telemark            F   
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Garnmengde: 
Bunnfarge: (100) 100 gram 
Mønsterfarge: (50) 50 gram 
 
Garn:  
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = 
ca 92 m) 
 
Garnalternativ: 
Smart  
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 ½. 
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinner 
nr 3 ½ = 10 cm. 
 
Legg opp (44) 52 masker med 
bunnfargen på strømpepinner nr 
2 ½ og strikk 7 cm vrangbord 1 
rett, 1 vrang. Skift til pinner nr 3 
½, strikk mønster etter diagram 
og øk på første omgang jevnt 
fordelt til (52) 58 masker. Øk til 
tommelkile som diagrammet 
viser, og når økingen er ferdig 
settes disse maskene på en 
hjelpetråd. Legg opp til (56) 64 
masker bak de avsatte maskene 
og fortsett med mønster til 
fellingen i hver side kan 
begynne: Løft 1 maske løs av, 
strikk neste maske rett og trekk 
den løse masken over denne, 
strikk (23) 27 masker mønster, 2 
rett sammen, 1 kantmaske, 1 
maske løs av, 1 rett og trekk den 
løse masken over. Strikk (23) 27 
masker mønster, 2 rett sammen, 

1 kantmaske. Gjenta denne 
fellingen hver omgang til det er 8 
masker igjen. Trekk disse 
sammen og feste godt. 
Tommel: Sett maskene fra 
hjelpetråden over på 
strømpepinner og plukk opp (9) 
11 masker bak tommelen + 2 
masker i hver side = (22) 26 
masker. Strikk tommel etter 
diagrammet og fell som på 
votten.  
Strikk den andre votten med 
tommelen i motsatt side 
(speilvendt). 
 

Knestrømper Telemark   
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Garnmengde: 
Bunnfarge: (250) 250 gram 
Mønsterfarge: (100) 100 gram 
 
Garn:  
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = 
ca 91 m) 
 
Garnalternativ: 
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½ og 3 ½. 
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinner 
nr 3 ½ = 10 cm. 
 
Legg opp med bunnfargen og 
pinner nr 2 ½ (62) 70 masker og 
strikk (7) 7 cm vrangbord 1 rett, 
1 vrang. Skift til pinner nr 3 ½, 
strikk 1 omgang rett og øk jevnt 
fordelt til (72) 78 masker. Strikk 

mønster etter diagrammet. Når 
arbeidet måler (22) 26 cm, 
begynner fellingen bak: Fell 1 
maske på hver side av midtfeltet 
bak hver 4. omgang til det er 
(52) 56 masker igjen. Strikk til 
strømpen måler ca (43) 48 cm, 
eller til passe lengde før foten. 
Strikk hæl over de bakerste (26) 
28 maskene slik: Strikk først 1 
pinne med mønsterfargen, 
deretter 1 maske i hver farge 
vekselvis over hverandre til 
denne biten måler 6 cm. Fell slik: 
Strikk til (7) 8 masker står igjen i 
den ene siden, snu og strikk til 
(7) 8 masker står igjen i den 
andre siden. Snu og strikk til 1 
maske før forrige snuing, løft 
neste maske løs av, strikk neste 
maske rett og trekk den løse 
masken over denne. Snu og 
strikk til 1 maske før snuingen i 
andre siden, strikk 2 masker 
vrangt sammen. Snu og fortsett 
å felle på denne måten til kun 
midtmaskene står igjen. Plukk 
opp (13) 13 masker på hver side 
av hælen. Strikk rundt med 
mønster på oversiden av foten og 
1 maske i hver farge på 
undersiden. Samtidig felles 1 
maske i hver side annenhver 
omgang til (52) 56 masker står 
igjen. Strikk til foten måler (20) 
22 cm eller ca 3 cm før passe 
lengde. Strikk 1 omgang med 
mønsterfargen på oversiden av 
foten, deretter 1 maske i hver 
farge over alle maskene. Sett et 
merke i hver side og fell for tå 
slik: 
Strikk til 2 masker før det ene 
merket, løft 1 maske løs av, 
strikk neste maske rett og trekk 
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den løse masken over denne, 
strikk 2 rett sammen på den 
andre siden av merket. Gjenta 
denne fellingen ved det andre 
merket. Fell på denne måten 
annenhver omgang 3 ganger og 

videre hver omgang til det er 8 
masker igjen. Trekk maskene 
sammen og fest tråden godt. 
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Nr 22 
 
Votter og lue 
 
Størrelse: 
(S)  M  (L) 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 meter) 
 
Garnmengde: 
Lue: 
Naturhvitt 1012: 50 gram alle str 
Svart 1099: 50 gram alle str 
Votter: 
50 gram av hver farge 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne/strømpepinner nr 2 ½ 
og 3 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 
3 = 10 cm i bredden 
 
Votter  
 
Størrelse: 
(Dame) Herre 
 
Venstre vott: 
Legg opp med frg 2 og 
strømpepinner nr 2 ½  (44) 52 
masker og strikk 1 rett, 1 vrang 
rundt i (6) 7 cm. Skift til pinner 
nr 3, strikk 1 omgang rett og øk 
4 masker jevnt fordelt = (48) 56 
masker. Strikk mønster etter 
diagrammet (bemerk masker og 
antall omganger som er sløyfet 

for minste str). Øk til tommekile 
til det er (11) 13 masker i kilen. 
Sett kilens masker på en 
hjelpenål og legg med det 
samme opp (11) 13 nye masker 
på baksiden. Fortsett med 
mønster som før og fell som 
diagrammet viser = hver 
omgang. Før de 3 sidemaskene 
felles ved å strikke 2 rett 
sammen, etter sidemaskene 
løftes 1 maske løs av, 1 rett og 
trekk den løse masken over. 
Gjenta dette til ca 10 masker 
står igjen. Trekk sammen og fest 
godt.  
Tommel: Fordel hjelpenålens 
masker + (17) 19 masker på 
baksiden på strømpepinner = 
(28) 32 masker i alt. Strikk 
mønster etter diagrammet til 
tommel (= forsiden) og strikk 
småmønster på tommelens 
bakside Fell i hver side som 
diagrammet viser, trekk resten 
av maskene sammen og fest 
godt.   
Høyre vott strikkes på 
tilsvarende måte, men med øking 
til kile i motsatt side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lue 
1 størrelse 
 
Legg opp 130 masker med frg 2 
og liten rundpinne nr 2 ½ og 
strikk 5 omganger vrangbord 1 
rett, 1 vrang. Strikk 1 omgang 
rett og øk 10 masker jevnt 
fordelt = 140 masker. Skift til 
pinne nr 3 og strikk mønsterbord 
A. Fortsett med 1 rett, 1 vrang 
og frg 1 i ca 4 ½ cm. Vend 
vrangsiden ut og fortsett med 
mønster B til denne delen måler 
10 cm. Strikk 2 rett sammen i 
annethvert felt (10 masker 
innfelt). Strikk 5 omganger og 
fell 1 maske i de resterende felt 
= 6 masker i hvert felt. 
Fell videre annehver omgang på 
samme måte, først i annethvert 
felt, så i de resterende til det er 
1 maske av hver farge omgangen 
rundt. Strikk 2 rett sammen 
omgangen rundt med frg 2 + 1 
omgang uten felling. Strikk igjen 
2 rett sammen omgangen rundt, 
trekk tråden gjennom resten av 
maskene, stram til og fest godt. 
Brett mønsterbord A mot retten. 
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Arangenser 
 
Størrelse: 
Herre: (XS) S (M) L (XL) 
Dame: (S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (96) 104 (112) 120 
(128) cm 
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70) 
cm 
Ermelengde: (45) 46 (47) 48 
(49) cm 
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = 
ca 91 m) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (850) 900 (950) 
1000 (1050) gram 
 
Garnalternativ:  
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm. 
 
NB: Strikk hele tiden første og 
siste m på hver p rett = kantm. 
 
Øk 1 m = løft opp tråden mellom 
2 m og strikk den vridd rett. 
 
Bakstykket: 
Legg opp med p nr 3 (96) 114 
(122) 130 (138) m. Strikk 
vrangbord 1 rett, 1 vrang (første 
p = vrangen) i 5 cm og øk 32 m 
jevnt fordelt på siste p (vrangen) 
til i alt (128) 146 (154) 162 
(170) m. Skift til p nr 3 ½ og del 
inn med mønster slik for de ulike 
str:  
Str XS/S: 1 kantm, 1 vrang, 1 

rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang, 1 
rett, A,B,C,B,A, 1 rett, 3 vrang, 1 
rett, 3 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 
kantm 
Str S/M: 1 kantm, 1 vrang, 
B,A,B,C,B,A,B, 1 vrang, 1 kantm 
= 146 m 
Str M/L: 1 kantm, 1 vrang, 1 
rett, 3 vrang, B,A,B,C,B,A,B, 3 
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm 
= 154 m. 
Str L/XL: 1 kantm, 1 vrang, 1 
rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang, 
B,A,B,C,B,A,B, 3 vrang 1 rett, 3 
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm 
= 162 m.  
Str XL/XXL: 1 kantm, 1 vrang, 
1 rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang, 1 
rett, 3 vrang, B,A,B,C,B,A,B, 3 
vrang, 1 rett, 3 vrang, 1 rett, 3 
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm 
= 170 m. 
På vrangsiden strikkes vrangt 
over de vrange og rett over de 
rette m.  
Når arb måler (60) 62 (64) 66 
(68) cm felles til halsringning de 
midterste (34) 36 (36) 38 (38) 
og hver side strikkes for seg. Fell 
ytterligere ved halssiden 
annenhver p 4,1 m = (42) 50 
(54) 57 (61) m igjen på 
skulderen som felles av når arb 
måler (62) 64 (66) 68 (70) cm.  
Strikk den andre siden på 
tilsvarende måte. 
Forstykket: 
Legg opp og strikk som 
bakstykket, men når arb måler 
(53) 55 (57) 59 (61) cm felles til 
halsringning de midterste (14) 
16 (16) 18 (18) m. Strikk hver 
side for seg, fell ytterligere til 
halsringning annenhver p 
3,3,3,2,2,1,1 m = (42) 50 (54) 
57 (61) m på skulderen. Fell av 
ved hel lengde. Strikk den andre 
siden på tilsvarende måte. 
 
 

Ermer  
Legg opp med p nr 3 (46) 48 
(50) 52 (54) m og strikk 6 cm 
vrangbord fram og tilbake. Øk på 
siste p (vrangen) jevnt fordelt til 
(76) 78 (80) 82 (84) m. Skift til 
p nr 3 ½ og fortsett slik: 1 
kantm, strikk de siste (8) 9 (10) 
11 (12) m på mønster A, 
mønster B, C, B, strikk de første 
(8) 9 (10) 11 (12) m på mønster 
A + 1 kantm. På 5. p økes 1 m i 
hver side innenfor kantm og 
denne økingen gjentas videre 
hver 4. p ytterligere (27) 28 (29) 
29 (30) ganger = (130) 136 
(140) 142 (146) m. De økede m 
strikkes etter hvert i mønster 
som på bak- og forstykket. Når 
ermet måler (45) 46 (47) 48 
(49) cm, felles passe løst av. 
 
Montering:  
Sy sammen skuldrene.  
Halskant: Strikk opp med liten 
rundp nr 3 ca (104) 108 (108) 
112 (112) m og strikk 8 cm 
vrangbord. Herremodell: Fell av 
med rette og vrange m. 
Damemodell: Avslutt med 8 
omg glattstrikk til rullekant, fell 
av. 
Sy i ermene ca (23) 24 (25) 26 
(27) cm ned på hver side av 
skuldersømmen. Sy erme- og 
sidesømmene. 
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Nr 23 
 
Strømper med fletter    A 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) 14-16 år (M) L 
(XL) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (100) 150 
(150) 200 (200) 250 (250) gram 
 
Garn:  
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Veiledende pinner: 
2 ½ og 3  
 
Strikkefasthet: 
3 fletter (24 m) glattstrikk på 
pinne nr 3 = 5 ½ cm 
 
Legg opp på strømpepinne nr 2 
½ (66) 74 (78) 86 (90) 98 (102) 
m. Strikk vrangbord 1 vridd rett, 
1 vrang i (5) 5 (6) 6 (7) 7 (7) 
cm, men på siste omgang økes 
(14) 14 (18) 18 (22) 22 (26) m 
jevnt fordelt = (80) 88 (96) 104 
(112) 120 (128) m. Skift til 
pinner nr 3 og fortsett med 
flettemønster (2 vrange masker 
= midt bak på strømpen). 
Når arbeidet måler ca (11) 14 
(17) 20 (21) 23 (25) cm, 
begynner fellingen midt bak: 
Strikk 2 rett sammen på hver 
side av de 2 vrange maskene 
midt bak hver 4. omgang til (60) 
64 (68) 72 (76) 80 (84) masker 
står igjen. Strikk til hele arbeidet 
måler (26) 32 (37) 42 (45) 48 
(52) cm, og på siste omgang 

felles 10 masker jevnt fordelt for 
alle str. = (50) 54 (58) 62 (66) 
70 (74) masker. Strikk hæl slik: 
Sett de bakerste (26) 28 (30) 32 
(34) 36 (38) maskene inn på 
samme pinne. Strikk rett fra 
retten over disse maskene til 1 m 
står igjen i andre siden. Snu og 
strikk 1 maske mindre for hver 
gang til (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) 
masker står igjen på midten. Snu 
og strikk nå 1 maske mer i hver 
side for hver gang, men for at 
det ikke skal bli hull ved 
snuingene, løftes tråden opp 
mellom siste midtmaske og neste 
maske. Denne tråden settes 
vridd på pinnen og strikkes 
sammen med neste maske. 
Fortsett på samme måte til alle 
hælmaskene er strikket igjen. 
Fortsett i glattstrikk over alle 
maskene, men fell samtidig 1 
maske i hver side hver 4. 
omgang 3 omganger for alle str 
= (44) 48 (52) 56 (60) 64 (68) 
masker. Strikk til foten måler ca 
(12) 14 (16) 18 (20) 22 (24) cm, 
felles for tåen: Sett et merke i 
hver side med likt masketall på 
over- og undersiden. Strikk til 2 
masker før første sidemerke, løft 
1 maske løs av, 1 rett og trekk 
den løse masken over, strikk 2 
rett sammen på andre siden av 
samme merke. Gjenta dette ved 
det andre sidemerket. Fell på 
denne måten i hver side 
annenhver omgang (5) 6 (6) 7 
(7) 8 (9) ganger, deretter hver 
omgang til totalt 8 masker står 
igjen. Trekk tråden gjennom 
maskene og fest godt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Votter                            B  
 
Størrelse: 
Voksen 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 
gram = ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: 150 gram 
Hvitt 1002: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  og 3 ½ 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinner 
nr 3 ½ = 10 cm i bredden. 
 
Det strikkes først 2 vanlige 
votter, 1 høyre og 1 venstrevott. 
 
Venstre vott: 
Legg opp 48 masker med svart 
på strømpepinner nr 2 ½  og 
strikk 2 rett, 2 vrang rundt. Etter 
3 cm strikkes striper i vrangbord: 
2 omg hvitt, 2 omg svart, 5 omg 
hvitt, 2 omg svart, 2 omg hvitt, 5 
omg svart. Skift til 
strømpepinner nr 3 ½ og strikk 
mønster A. Fortsett med det 
store diagrammet og med 
økinger til tommekile som vist. 
Sett kilens 11 masker på en 
hjelpenål og legg opp 11 nye 
masker på baksiden = 56 
masker. Strikk resten av votten 
med felling i hver side som 
diagrammet viser. Før 
sidemasken (som strikkes med 
hvitt) strikkes 2 rett sammen, 
etter sidemasken løftes 1 maske 
løs av, 1 rett og trekk den løse 
masken over. Gjenta denne 
fellingen hver omg til 8 masker 
står igjen. Trekk disse sammen 
og fest tråden godt. 
Tommel: Sett maskene på 
strømpepinner og plukk opp på 
baksiden til i alt 22 masker. 
Strikk tommel etter diagrammet 
og fell i hver side som på votten. 
 
Strikk høyre vott med tommelen 
i motsatt side  
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Fingervanter                 C 
 
Størrelse: 
(4-6)  8-12  (dame) 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 meter) 
 
Garnmengde: 
Bunnfrg, koksgrått 1088: (50) 50 
(100) gram 
Mønsterfrg, naturhvitt 1012: 50 
gram til alle str.  
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  og 3 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 
3 = 10 cm. 
 
Legg opp med bunnfargen og 
strømpepinner nr 2 ½  (48) 52 
(56) masker.  Strikk (8) 10 (12) 
omganger vrangbord 2 rett, 2 
vrang, fortsett deretter med 
vrangbord og striper etter 
diagram A. Skift til pinner nr 3 
og glattstrikk med mønster til 

valgt str.  
Øk til tommelkile som 
diagrammet viser hver (3.) 2. 
(2.) omgang i alt (4) 5 (6) 
ganger. Når kilen er ferdig settes 
tommelens (11) 13 (15) masker 
på en hjelpetråd. Legg opp 11 
masker bak tommelen slik at det 
i alt  er (56) 60 (64) masker på 
votten. Strikk videre etter 
diagrammet til fingrene 
begynner. 
 
Pekefinger:  Ta opp på oversiden 
(7) 9 (10) masker, inni hånden 
(7) 8 (9) masker + kantmasken, 
legg opp mot langfingeren (3) 4 
(4) masker. Strikk mønster etter 
diagrammet til det er (17) 20 
(22) omganger (det skal være 1 
maske i bunnfrg på hver side av 
mønsteret på alle fingrene). Fell 
1 maske på hver side av 
kantmaskene til det er igjen 8 
masker. Begynn fellingen på den 
siden som har flest masker der 
dette blir forskjellig. 
 
Langfinger: Ta opp på oversiden  
7 masker for alle str + 7 masker 
inni hånden. Legg opp mot 

ringfingeren (3) 5 (5) masker, ta 
opp mot pekefingeren (3) 4 (5) 
masker. Strikk (20) 22 (26) 
omganger før det felles. 
 
Ringfinger: Ta opp på oversiden 
7 masker for alle str + 7 masker 
inni hånden. Legg opp mot 
lillefingeren (3) 4 (5) masker, ta 
opp mot langfingeren (3) 4 (5) 
masker. Strikk (17) 22 (26) 
omganger før det felles. 
 
Lillefinger: Strikkes over resten 
av maskene, men plukk i tillegg 
opp mot ringfingeren (3) 6 (6) 
masker.  Strikk (15) 18 (20) 
omganger før det felles av. 
 
Tommel:  Sett maskene fra 
tråden på pinnen og plukk opp 
fra baksiden  11 masker for alle 
str. Strikk etter diagrammet. 
Strikk den andre vanten med 
tommelen i motsatt side. 
Damp vantene lett. 
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Nr 24 
  

Votter, lue og skjerf 
 
Størrelse: 
(2-4) 6 – 10 (12 – 14 år) Dame 
 
Garn:  
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 
meter) 
 
Garnmengde: 
Rød 4219: 150 gram 
Orange 2708: 100 gram 
Gul 2206: 100 gram 
Lys eplegrønn 8615: 100 gram 
Turkis 6733: 100 gram 
Blåviolet 5846: 100 gram 
 
Veiledende strikkepinne: 
Strømpepinner nr. 4 ½ og 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
14 m glattstrikk med dobbelt 
Smart på pinne nr. 5 ½ = 10 cm 
 
Strikk med dobbelt Smart, 4 
omganger i hver farge i denne 
rekkefølge: rød, orange, gul, 
lys eplegrønn, turkis, 
blåviolet. Denne rekkefølge 
gjentas. 
 
Votter: 
Begynn med rød og legg opp 
(22) 24 (26) 28 m på pinner nr. 
4 ½. Strikk 1 rett, 1 vrang (3) 4 
(4) 5 striper. Skift til pinne nr. 5 
½ og strikk 1 omgang glattstrikk. 
Sett merker for tommel på hver 
side av (8) 9 (10) 11 m. Disse 
maskene utgjør tommelen. På 
neste omgang økes 1 m på hver 
side av tommelen ved å ta 
tråden mellom de avmerkete 
maskene og resten av votten og 
strikk denne vridd. Denne 
økingen gjentas annenhver omg, 
hele tiden i tråden mellom de 
avsatte tommelmaskene og 
resten av votten. Når det er økt 
(4) 5 (6) 7 ganger, settes 
tommelmaskene på en 
hjelpetråd, og på resten av m 
strikkes votten videre rundt med 
stripemønster. Øk 2 m der 
maskene tas sammen (= (22) 27 
(30) 33 m. Sett et merke midt 
mellom de 2 økte maskene og et 
i den andre side, slik at det er 

(11) 14 (15) 17 masker mellom 
merkene. Når det er strikket (2) 
3 (4) 5 cm etter tommelen settes 
de (11) 14 (15) 17 m mellom 
merkene på en tråd. Legg opp 
(11) 14 (15) 17 nye masker i 
stedet for de avsatte maskene og 
strikk 2 omganger. Nå strikkes 
fingrene. Begynn med lillefinger, 
som strikkes med turkis garn. Ta 
med (2+3) 3+3 (3+4) 4+4 m fra 
hver side av sidemerke, og legg 
opp 1 ny m = (6) 7 (8) 9 m, og 
strikk rundt (4) 4 (5) 7 
omganger. Fell av. Skift til lys 
eplegrønn og strikk ringfinger. Ta 
med (3) 3 (3) 4 fra ene siden, 
plukk opp 1 m i lillefingeren, ta 
med (2) 3 (4) 4 m fra andre 
siden og legg opp en ny på andre 
siden = (7) 8 (9) 10 m. Strikk 
(5) 6 (7) 9 omganger. Fell av. 
Skift til gult og strikk langfinger. 
Ta med (3) 4 (4) 4 m fra ene 
siden, plukk opp 1 m i ringfinger, 
ta med (3) 3 (4) 5 m fra andre 
siden, og legg opp 1 ny m = (8) 
9 (10) 11 m. Strikk (6) 7 (8) 10 
omganger. Fell av. Pekefinger 
strikkes i samme farge som 
omgangene før fingrene 
begynner. Ta med resten av 
maskene og plukk opp (1) 1 (2) 
2 m i langfingeren = (7) 9 (10) 
11 m. Strikk (5) 6 (7) 9 
omganger. Fell av.  
Ta maskene på hjelpetråden inn 
på pinnen, og legg opp (11) 13 
(15) 17 nye i ene side av disse. 
Strikk rundt og fortsett med 
stripemønsteret fortløpende fra 
der maskene ble satt på en tråd. 
Strikk glattstrikk rundt, men over 
de opplagte maskene strikkes 1 
rett, 1 vrang de første 4 
omganger. Når det er strikket (4) 
5 (6) 8 cm, felles av ved å felle 
(5) 5 (6) 7 m jevnt fordelt 
annenhver pinne (3) 4 (4) 4 
ganger. Ta av tråden og trekk 
gjennom resten av maskene. 
Fest godt.  
Tommel: Ta opp de avsatte 
maskene og plukk opp 1 m på 
innersiden av tommelen. Strikk i 
fargen til påbegynt stripe. Når 
denne stripen er ferdig strikkes 
resten av tommelen i neste 
stripefarge. Når tommelen måler 
(4) 5 (6) 7 cm, klippes tråden av 
og trekkes gjennom alle 
maskene. Fest godt. Sy 
fingerdelen fast på innsiden av 

vottens forside (sy løst med delt 
tråd). Fest alle tråder  
Strikk en vott til på samme 
måte, men speilvendt. 
 
 
Lue: 
Garnmengde: 
Rødt 4219 (blåviolet 5846): 100 
g rester med rødt frå vottene. 
Rester fra lue i gul og orange (lys 
eplegrønn og turkis)  
 
Luen strikkes med dobbelt Smart 
på pinne nr. 5 1/2, som på 
vottene. Hele luen strikkes i ribb, 
2 rett og 2 vrang. 
Legg opp med gult (lys 
eplegrønt) 60 (64) 68 (76) m og 
strikk rundt 1 omgang. Skift til 
orange og strikk 2 omg. Skift til 
rød (blåviolet) og strikk resten av 
luen i denne farge. Når luen 
måler (14) 15 (16) 18 cm, 
strikkes 2 rett, 2 vrangt 
sammen. Strikk 3 omganger 2 
rett, 1 vrang. På neste omgang 
strikkes 1 rett, 2 rett sammen. 
Strikk 2 omganger rett, så 2 rett 
sammen hele omgangen, 1 omg. 
rett. Ta av tråden og trekk 
gjennom resten av maskene. 
Fest tråden godt. 
 
 
Skjerf:  
Legg opp 42 m med luens 
bunnfarge (rødt eller blåviolet) 
dobbelt garn på pinne nr. 5 ½ og 
strikk 2 ribb, 2 rett, 2 vrang i 30 
cm. Fortsett med stripemønster 
som på vottene til skjerfet måler 
120 cm. Avslutt med ca 30 cm 
rødt/blåviolett.  
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Turkis raglangenser 
 
Størrelse: 
(S)  M  (L)  XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (92) 101 (110) 118 
cm 
Lengde: (54) 57 (60) 63 cm 
Ermelengde på undersiden: (45) 
46 (46) 47 cm 
 
Garnmengde: 
Turkis 6427: (650) 700 (750) 
800 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 6 
og 7. 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk = 10 cm. 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rundp 6 (128) 140 
(152) 164 m og strikk 2 rett, 2 
vrang rundt i 5 cm. Sett et 
merke i hver side med (68) 74 
(80) 86 m på forstykket og (60) 
66 (72) 78 m på bakstykket. 
Skift til rundp 7 og del arb inn 
slik: 
Begynn ved sidemerket og strikk 
(21) 24 (27) 30 rett, 2 vrang, 10 
rett, 2 vrang, 10 rett, 2 vrang (= 
26 m til flettefelt foran), strikk 
rett omg rundt. 
Fortsett med denne inndelingen. 
Når det er strikket 8 omganger, 
vris flettene = strikk de første 2 
vrange m, sett de neste 5 m på 
hjelpep bak arb, 5 rett, strikk m 
på hjelpep rett, 2 vrang, sett 5 m 
på hjelpep foran arb, 5 rett, 
strikk m på hjelpep rett, 2 vrang, 
strikk rett omg rundt.  Denne 
vridningen gjentas på forstykket 
hver 18. omg til arb er ferdig.  
Når arb måler (33) 34 (36) 37 
cm, felles (6) 6 (8) 8 m av i hver 
side = (3) 3 (4) 4 m på hver side 
av sidemerkene. Legg arb til side 
mens ermene strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp på strømpep nr 6 (28) 
28 (32) 32 m og strikk 2 rett, 2 
vrang rundt i 5 cm. Skift til p 7 
og øk 1 m for str M og XL = (28) 
29 (32) 33 m. 
Strikk glattstrikk og øk 2 m 
under ermet ca hver (4 ½) 4 (4) 

4 cm til i alt (44) 47 (50) 53 m. 
Når ermet måler oppgitt 
ermelengde, felles (6) 6 (8) 8 m 
på undersiden. Legg det til side 
og strikk 1 erme til på samme 
måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett begge ermene inn over de 
avfelte ermehullsm på bolen = 
(192) 210 (220) 238 m. Begynn 
nå ny omgang midt bak og strikk 
til 2 m står igjen før ermet, strikk 
2 vridd rett sammen, strikk 
deretter de 2 første m på ermet 
rett sammen. Gjenta denne 
fellingen ved de 3 neste 
sammenføyningene = 8 m felt i 
alt. Strikk 1 omg uten felling. 
Gjenta denne fellingen 
annenhver omg i alt (16) 18 (19) 
21 ganger = (64) 66 (68) 70 m 
igjen (flettemønsteret foran 
fortsetter hele tiden og skal ikke 
bli berørt av fellingen). Strikk 
videre rundt til hals ca 9-10 cm 
og fell av. 
Spenn ut plagget under fuktige 
håndklær og la det tørke. 
 
Nr 25 
  

Hatt og votter 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Plaggets mål: 
Hodeomkrets 50 cm 
 
Garn:  
Sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 
gram = ca 160 meter) 
 
Garnmengde, hatt og votter: 
Rødt 4219/Hvitt 1001: 200 gram 
 
Tilbehør: 
1 pk små perler til pynt 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundp og strømpep nr. 3 
Heklenål nr. 2 ½  
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinner 
nr. 3 = 10 cm 
 
Hatt: 
Legg opp 136 m på liten 
rundpinne nr. 3 og strikk 
mønster etter diagram rundt til 

arbeidet måler 8 cm. Vend 
arbeidet med vrangsiden ut og 
strikk glattstrikk 15 cm. Fell ved 
å strikke *15 m rett, 2 rett 
sammen*. Gjenta fra * - * omg 
ut = 8 masker felt. Gjenta denne 
fellingen annenhver omgang med 
1 m mindre mellom fellingene for 
hver gang til det gjenstår 8 m. 
Klipp av tråden og trekk den 
gjennom maskene. Stram til og 
fest tråden godt.  
Heklet kant: Hekle picoter rundt 
kanten nede slik: *3 lm, 1 fm i 
første m, hopp over 1 m, 1 fm i 
neste m*. Gjenta fra * til * rundt 
hele luen. 
Heklede blomster: Hekle 5 lm og 
ta sammen til en ring med 1 kjm. 
1. rad: 1 lm, hekle i ringen *1 
fm, 2 st, 1 fm*, gjenta fra *-* til 
det er heklet i alt 5 ganger. 
Avslutt med 1 kjm i første m.  
2. rad: 3 lm, hekle på baksiden 1 
kjm rundt lm-ringen på forrige 
rad, mellom 1. og 2. ”blad” på 
forrige rad, 3 lm, 1 kjm mellom 
2. og 3. ”blad”. Gjenta til det er 
heklet mellom alle ”bladene”.  
3. rad: 1 lm, i hver lm-bue 
hekles (1 fm, 3 st, 1 fm). Avslutt 
med 1 kjm i første lm. 
4. rad: Hekles som 2. rad, men 
med 5 lm (i stedet for 3 lm). 
5. rad: 1 lm, i hver lm-bue 
hekles (1 fm, 3 st, 2 fm, 3 st, 1 
fm). 
6. rad: Hekles som 2. rad, men 
med 7 lm (i stedet for 3 lm). 
7. rad: Hekles som 5. rad. Klipp 
av tråden. 
Hekle en blomst til på samme 
måte.  
Brett opp mønsterkanten på 
hatten og sy på blomstene som 
pynt. Se foto. 
 
Votter: 
Legg opp 68 m på strømpepinner 
nr. 3. og strikk mønster etter 
diagrammet rundt til arbeidet 
måler 8 cm. Skift til glattstrikk, 
og strikk 2 omganger glattstrikk, 
hvor det felles jevnt fordelt 3 m. 
Lag hullrad, ved å strikke *3 m 
rett, 2 rett sammen, kast*. 
Gjenta fra * - * hele omgangen. 
Strikk deretter 1 omgang rett, 
samtidig som det felles jevnt 
fordelt til 44 m. Fortsett med 
glattstrikk, men strikk mønster 
over de midterste 17 maskene. 
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Etter 5 cm, strikkes kile til 
tommel slik: strikk til 7 m 
gjenstår før mønsteret, øk 1 m, 
strikk 1 m rett, øk 1 m. Strikk 2 
omgang uten øking. Strikk frem 
til den første økte m, øk 1 m, 3 
m rett (de 2 m som ble økt første 
gang + 1 m i mellom) øk 1 m. 
Gjenta denne økingen hver 
tredje pinne, med 2 masker mer 
mellom for hver gang, til det er 4 
økinger. Sett de 9 
tommelmaskene på en 
hjelpetråd. Fortsett med 
glattstrikk også over 
tommelmaskene og mønster (= 
52 m) til arbeidet måler 25 cm. 
Fell av i toppen slik: strikk til 3 m 
før mønster, ta 1 m løs av, 1 m 
rett, trekk den løse m over, 1 m 
rett, 17 m mønster, 1 m rett, 2 
rett sammen, 3 m rett, ta 1 m 
løs av, 1 m rett, trekk den løse m 
over, 19 m rett, 2 rett sammen, 
3 m rett. Gjenta disse fellingene 
hver omgang til det gjenstår 8 
m.  Klipp av tråden og trekk 
gjennom maskene. Fest tråden 
godt. 
Strikk en vott til på samme 
måte, men plasser nå 
tommelkilen, slik at økingen til 
den begynner 6 m etter 
mønsterstrikket.  
Tommel: Ta ut hjelpetråden, og 
plukk opp maskene. Øk 1 m i 
hver side = 20 m. Strikk 4 omg 
glattstrikk. Fell ved å begynne i 
ene siden, strikk 1 m, ta 1 m løs 
av, 1 m rett, trekk den løse m 
over, strikk 6 m rett, 2 rett 
sammen, 1 rett, ta 1 m løs av, 1 
m rett, trekk den løse m over, 
strikk 6 m rett, 2 rett sammen. 
Gjenta disse fellingene hver 
omgang til det gjenstår 4 m. 
Klipp av tråden og trekk gjennom 
maskene. Fest tråden godt. 
 
 

 

Kant rundt votten: Hekle picoter 
rundt kanten.  
Tvinn to 40 cm lange snorer til å 
trekke gjennom hullraden på 
vottene. Hekle 4 små blomster 
som syes fast en i hver ende av 
snoren. 
Små blomster: Hekle 5 lm og ta 
sammen til en ring med 1 kjm. 
1. rad: 1 lm, hekle i ringen *1 
fm, 2 st, 1 fm*, gjenta fra *-* til 
det er heklet i alt 5 ganger. 
Avslutt med 1 kjm i første m.  
2. rad: 3 lm, hekle på baksiden 1 
kjm rundt lm-ringen, mellom 1. 
og 2. ”blad” på forrige rad, 3 lm, 
1 kjm mellom 2. og 3. ”blad”. 
Gjenta til det er heklet mellom 
alle ”bladene”.  
3. rad: 1 lm, i hver lm-bue 
hekles (1 fm, 3 st, 1 fm). Avslutt 
med 1 kjm i første lm. 
4. rad: * hekles som 2. rad.  
5. rad: 1 lm, i hver lm-bue 
hekles (1 fm, 4 st, 1 fm). Avslutt 
med 1 kjm i første lm. Ta av 
tråden. 
Sy små perler som pynt i midten 
av blomstene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 26 
  
Mariuslue i Lanett         A 
 
Størrelse: 
(0 – ½) ½ -1 (2) 3-4 år 
 
Garn: 
Lanett (100 % merinoull, 50 
gram = ca 195 meter) 
 
Garnmengde: 
Marine 5575: 50 gram 
Rødt 4119: 50 gram 
Hvitt 1001: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundpinne og 
strømpepinner nr. 2 ½ 
 
Strikkefasthet:  
31 m glattstrikk på pinne 2 ½ = 
10 cm 
 
Begynn med øreklaffer: 
Legg opp med marine (8) 9 (9) 
10 m på pinne 2 ½ og strikk 
glattstrikk. Øk samtidig 1 m i 
begynnelsen og i slutten av hver 
pinne 7 ganger, så annenhver 
pinne til de er = (30) 31 (33) 34 
m. Legg arbeidet til side og strikk 
en til på samme måte. Legg opp 
(16) 19 (20) 22 m i slutten av 
øreklaffen, strikk så over 
maskene fra 2. øreklaff. Strikk 
frem og tilbake og øk 1 m i 
begynnelsen av hver pinne (2) 3 
(3) 4 ganger = (80) 87 (92) 98 
m. Legg opp i slutten av pinnen 
(28) 37 (36) 46 m = (108) 124 
(128) 144 m strikk rundt til midt 
bak. Strikk mønster etter 
diagram. Etter mønster strikkes 
resten av luen i rødt. På 
5.mønsterrad økes 2 m på 
størrelse (½ - 1) år og det felles 
2 m på (2) år = (108) 126 (126) 
144 m. På 32. mønsterrad felles 
jevnt fordelt (0) 2 (2) 0 m. Når 
arbeidet måler (8) 9 (10) 11 cm 
felles jevnt fordelt (0) 4 (4) 12 m 
= (108) 120 (120) 132 m. Strikk 
1 omgang. Neste omgang 
strikkes 2 rett sammen, 10 rett 
hele omgangen rundt. Gjenta 
denne fellingen annenhver 
omgang med 1 m mindre mellom 
hver gang til alle maskene 
mellom er felt. Strikk 2 og 2 
sammen, 1 omgang rett. Ta av 
tråden og trekk den gjennom 
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resten av maskene. Stram til og 
fest godt.  
 
Montering: 
Strikk med blått og rundpinne nr. 
2 ½ opp masker langs luens 
kant, inkl. øreklaffene, ca 31 m 
pr. 10 cm. Strikk i alt 5 
omganger vrangbord (1 rett, 1 
vrang), fell av alle maskene 
unntatt de 7 nederste maskene 
på hver øreklaff. Strikk ca 25 cm 
(1 rett, 1 vrang) over hver av 
disse til knyttebånd. Lag en liten 
blå dusk og sy fast i toppen. 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue og votter                 B               
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) år 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde lue og votter: 
Blå tweed 5574: (100) 150 (150) 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Lue: 
Venstre øreklaff: Legg opp med p 
3½ (5) 5 (6) m og strikk 
glattstrikk. ( 1. p = vrangen). På 
2. og 3. p økes 1 m i hver side 
innenfor km, og deretter på 
annenhver p - (4) 5 (5) ganger, i 
alt 17 (19) 20 m. Strikk rett opp 
til øreklaffen måler (7) 7½ (8) 
cm. Legg opp 4 m i slutten av de 
neste 2 p = (25) 27 (28) m. Legg 
arb til side og strikk en øreklaff 
til. 
Strikk nå fra retten m fra høyre 
øreklaff, legg opp (10) 10 (11) m 
i slutten av p = midt bak, strikk 
m fra venstre øreklaff = (60) 64 
(67) m. Strikk 1 p vrangt tilbake. 
Strikk 6 p frem og tilbake over 
disse masker, samtidig som det 
legges opp 2 m i slutten av hver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p = 72 (76) 79 masker. Strikk 1 
p og øk 17 (17) 18 m i slutten av 
p.  (midt foran) 
Forsett i glattstrikk RUNDT over 
alle (89) 93 (97) m. Strikk (7) 8 
(9) cm. Fell på neste omg (1) 5 
(1) m jevnt fordelt = (88) 88 
(96) m. Strikk 1 omg. Neste 
omgang: *Strikk 6 rett, 2 rett 
sammen*, gjenta fra * til * omg 
rundt. Strikk 3 omg rett opp. 
Strikk *5 rett, 2 rett sammen* 
gjenta fra * til * omgangen 
rundt. OBS! Fellingene skal ligge 
midt mellom de forrige. 
Gjenta disse fellingene på hver 4. 
omg, slik at det hver gang blir 1 
m mindre mellom hver felling, til 
det gjenstår (22) 22 (24) m. 
Strikk 3 omg rett opp. Strikk m 
sammen 2 og 2 omg rundt. Klipp 
av tråden og trekk den gjennom 
de resterende maskene.  
Kant: Strikk opp med p nr 3 
rundt hele luen ca (118) 124 
(130) m og strikk en omg vrangt. 
Fortsett rundt med rett samtidig 
som det felles 1 m øverst på hver 
side av øreklaffen  og økes 2 m 
nederst i buen på øreklaffene. 
Strikk en omg vrangt, en omg 
rett med økinger/fellinger, 1 omg 
vrangt. Fell av fra retten.  
 
Votter: 
Vottene strikkes på p nr 3 for å 
få et litt fastere uttrykk. 
 
Legg opp med på p nr 3 (36) 40 
(46) m og strikk rundt (8) 9 (9) 
cm ribb, 1 rett, 1 vrang. Skift til 
glattstrikk. Strikk 4 omg rett 
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opp. Strikk deretter 
tommelfingerkile slik: Strikk (17) 
19 (22) m, øk 1 m, strikk 2 rett, 
øk 1 m. Fortsett med å øke til 
tommelfingerkile først på hver 4 
omg (1) 1 (2) ganger, deretter 
annenhver omg (4) 5 (5) ganger. 
(maskeantallet før og etter 
økingene blir uendret) 
Tommelfingerkilen består av (12) 
14 (16) m. Strikk 1 omg. Sett 
tommelfingerkilens m på en tråd. 
Strikk rundt i glattstrikk og legg 
opp 2 nye m ved 
tommelfingeren. Strikk rett opp 
til det glattstrikkede stykke fra 
ribben måler (9) 11 (13) cm.  
Fortsett slik: 
1. omg: 1 rett, 2 rett sammen, 
strikk p ut. 
2. omg: Strikk til det står igjen 3 
m på p, 1 m løs av, 1 rett, trekk 
den løse m over. 
3. omg: som 1. p. 
4. omg: som 2. p. 
Fell på denne måten annenhver 
omg i alt (3) 4 (5) ganger. 
Fortsett med fellinger slik: 
1. omg: 1 rett, 3 rett sammen. 
2. omg: Strikk til det gjenstår 4 
m, 1 m løs av, 2 rett sammen, 
trekk den løse m over. 
3. omg: som 1. p 
4. omg: som 2. p 
Strikk en omg, og gjenta den 
siste fellingen enda en gang = 
(8) 8 (10) m igjen. Klipp av 
tråden og trekk tråden gjennom 
de resterende maskene. 
Tommelfinger: Sett trådens m 
over på 3 strømpep, og legg opp 
2 nye m ved ”hullet”. Strikk 1 cm 
glattstrikk. Fell 1 m ved å strikke 
2 m sammen (mot de øvrige 
fingrene). Strikk (2½) 3½ (4½) 
cm rett opp. Strikk omgangens 
m sammen 2 og 2. Strikk 1 
omgang. Strikk omgangens m 
sammen 2 og 2. Klipp av tråden 
og trekk denne gjennom de 
resterende m.  
Brett ribbkanten dobbel.  
 

Løs rullekrage 
 
Størrelse:  
(1/2) 1 (2) 4 (6-8) år 
 
Garn: 
Lanett (100 % merinoull. 50 
gram = ca 190 m) 
 

Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (50) 100 (100) 
100 (100) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2 
½  
 
Strikkefasthet: 
31 masker glattstrikk på pinne 2 
½ = 10 cm 
 
Legg opp på pinne nr 2 ½ (100) 
108 (116) 124 (132) masker. 
Strikk 2 rett, 2 vrang rundt (7) 8 
(10) 12 (14) cm. Øk på neste 
omgang slik: X Strikk 2 rett, øk 1 
maske ved å løfte opp tråden 
mellom den siste rette og den 
første vrange masken og strikk 
den vridd rett, strikk de 2 neste 
maskene vrangt X, gjenta fra X 
til X ut omgangen. Strikk 3 rett, 
2 vrang 6 omganger. Øk på 
neste omgang: X Strikk 3 rett, 
øk 1 maske, 2 vrang X, gjenta 
fra X til X ut omgangen. Strikk 4 
rett, 2 vrang 6 omganger. 
Fortsett med økinger på samme 
måte til det er (9) 10 (11) 12 
(13) masker i de rette feltene. 
Fell av med rette og vrange 
masker, ikke for stramt. 
 
Tights                                                                
 
Størrelse: 
(1)  2  (4)  6  (8) 10  (12) år 
 
Plaggets mål: 
Stussvidde: (56) 60 (64) 68 (72) 
76 (80) cm 
Benlengde: (28) 36 (42) 47 (52) 
58 (64) cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Marine 5575: (150) 200 (200) 
250 (250) 300 (350) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 2 
½ og 3 
 
Tilbehør: 
2 cm bred strikk i passe lengde 
 
 
 

Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 
3 = 10 cm 
 
Begynn øverst i livet. Legg opp 
på rundpinne nr 2 ½ (130) 140 
(150) 158 (166) 176 (184) 
masker og strikk 2 cm 
glattstrikk, 1 omgang vrangt til 
brettekant + ytterligere 2 cm 
glattstrikk. Strikk 1 omgang rett 
og øk samtidig (12) 12 (14) 14 
(16) 18 (20) 20 masker jevnt 
fordelt = (142) 152 (164) 172 
(182) 194 (204) masker. Sett et 
merke midt foran og midt bak 
med (71) 76 (82) 86 (91) 97 
(102)  masker på hver halvdel. 
Skift til pinne nr 3 og strikk 
buksen høyere bak slik: 
Begynn fra retten ved merket 
midt bak og strikk 7 rett, snu og 
strikk 14 masker, snu og strikk 7 
masker mer for hver gang i alt 
(4) 5 (5) 5 (6) 6 (6)  ganger på 
hver side av merket. Fortsett 
rundt over alle maskene igjen, 
samtidig som det økes 1 maske 
på hver side av merket midt bak 
hver 3 cm i alt (4) 5 (5) 5 (6) 6 
(6) ganger. Når arbeidet midt 
foran  fra brettekanten måler 
(19) 20 (21) 22 (23) 24 (24) cm, 
økes 1 maske på hver side av 
merket både foran og bak 
annenhver omgang (6) 7 (7) 8 
(8) 9 (9) ganger = (174) 190 
(202) 214 (226) 242 (252) 
masker. Del arbeidet midt foran 
og midt bak med (87) 95 (101) 
107 (113) 121 (126) masker på 
hvert ben og strikk hvert ben for 
seg på strømpepinner nr 3. Fell 2 
masker på innsiden hver (5.) 6. 
(6.) 6. (6.) 6. (6.)  omgang til 
det står igjen ca (50) 52 (56) 58 
(62) 64 (68) masker. Strikk uten 
felling til benet måler (28) 36 
(42) 47 (52) 58 (64) cm, eller til 
passe lengde. Strikk 1 omgang 
vrangt til brettekant + 2 cm 
glattstrikk. Fell av. 
 
Montering: 
Brett alle belegg mot vrangen og 
sy til med løse sting. 
Trekk en passe stram strikk 
gjennom løpegangen i livet. 
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Finlandshette og 
leggvarmere                    C 
 
Størrelse: 
(1-2) 4-5 år 
 
Garnmengde: 
Mellomblått 5936: 100 gram 
Lys blått 5904:50 gram 
Hvitt 1001: 50 gram 
Marineblått 5575: 50 gram 
 
Garn:  
Smart (100 % ren ny ull. 50 
gram = ca 100 m) 
 
Veiledende pinner: 
2 ½ og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm 
 
Striper (gjentas): 
2 omg mellomblått 
2 omg lys blått 
2 omg hvitt 
2 omg marine 
 
Hele settet strikkes i ribb 2 
masker r, 2 masker vr. 
 
HETTEN: 
Begynn nede på hetten og legg 
opp (112) 120 m på rundpinne 
med mellomblått, og strikk 2 r, 2 
vr i striper som anvist til arb 
måler ca (15) 17 cm (eller slik at 
en har 2 omg marine øverst). 
Strikk nå 7 omg mellomblått. Så 
lages ”gluggen” slik: Strikk (34) 
36 m, fell de neste (44) 48 m 
løst. På neste omg legger en opp 
igjen de (44) 48 en felte. Strikk 
videre 7 omg mellomblått. 
Fortsett med striper (og 
vrangbord) som anvist (begynn 
med 2 omg lys blått) ca 8 cm. 
Hele arb måler nå ca (29) 31 cm. 
Nå felles for toppen. Fortsett 
med stripene til en har 2 omg 
marine øverst. Resten av hetten 
strikkes med mellomblått garn. 
Strikk 2 m rett, 2 m vrangt 
sammen ut omg. Strikk 3 omg 
rett over rett, vrangt over 
vrangt. Strikk så 2 m rett 
sammen, 1 m vrangt ut omg, så 
1 omg 1 m rett, 1 m vrangt uten 
å felle. Nå strikkes resten i 
glattstrikk og fortsett å fell 1 m 

rett, 2 m rett sammen ut omg. 
Fortsett å felle slik med 1 omg 
imellom uten felling til det er 16 
m igjen. Trekk en tråd gjennom 
alle maskene og fest godt. 
 
LEGGVARMERE: 
Legg opp på strømpepinner nr 3 
med mellomblått (52) 60 m og 
strikk 2 m rett, 2 m vrangt, 8 
omg. Fortsett med striper som 
anvist (begynn med lys blått) til 
arb måler ca (20) 24 cm – eller 
ønsket lengde. Strikk så 8 omg 
mellomblått. Fell av med 2 r, 2 
vr. Strikk en leggvarmer til på 
samme måte. 
 

Bukse i ribb 
 
Størrelse: 
(1-2) 4 (6) år 
 
Mål: 
Benlengde: (38) 45 (50) cm  
- eller ønsket lengde. Gjerne slik 
at du får en oppbrett nederst. 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (250) 300 (350) 
gram 
 
Begynn øverst i livet. 
Legg opp med rundp 2 ½ (176) 
184 (192) m og strikk 2 rett, 2 
vrang rundt i 4 ½ cm. Sett et 
merke midt foran og midt bak = 
(88) 92 (96) m på hver halvdel. 
Skift til p 3 ½ og strikk buksen 
høyere bak slik: Klipp av tråden 
og begynn ved merket midt bak, 
strikk 8 m vrangbord, vend og 
strikk 16 m vrangbord, vend og 
strikk 8 m mer for hver gang i alt 
(5) 5 (6) ganger på hver side av 
merket.  
Fortsett rundt over alle m igjen 
og strikk til arb midt foran måler 
(22) 23 (24) cm. Øk 1 m midt 
foran og midt bak ved hvert 
merke = merkemaske til 
økingen. Denne m strikkes hele 
tiden rett og det økes til kile 1 m 
på hver side av denne annenhver 
omg både foran og bak, de nye 
m strikkes etter hvert i 
vrangbord. Når det er (15) 15 
(17) m i kilen, felles disse av = 
(88) 92 (96) m til hvert ben. 
Strikk hvert ben for seg på 
strømpep 3 ½ og fell 2 m på 
innsiden av benet hver 4. omg til 

ca (56) 60 (64) m står igjen. 
Strikk til oppgitt (eller passe) 
benlengde og fell løst av med 
rette og vrange m. 
Brett ca 2 cm i livet mot vrangen 
og sy til med løse sting. Trekk en 
elastikk gjennom løpegangen. 
 

Rød finnlandshette       D 
 
Størrelse: 
(1-2) 4-6 år 
 
Garnmengde: 
Rødt 4219: (100) 100 gram  
 
Garn:  
Smart (100 % ull, superwash-
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Veiledende pinner: 
2 ½ og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm 
 
Mønster til kragen, strikket 
på rundpinne: 
1. omg: 6 m vrangt, 1 m rett, 
omg ut 
2. omg: 6 m vrangt, 1 m løst av, 
omg ut 
Disse 2 omg gjentas. 
 
Flettemønster, strikket fram og 
tilbake: 
1.-3.-5. pinne (vrangen): 3 m 
rett x 1 m vrangt, 1 m rett, 4 m 
vrangt, 1 m rett, 1 m vrangt x 
Gjenta fra x til x, slutt med 3 m 
rett. 
2.-4. pinne (retten): 3 m vrangt 
x 1 m løst av, 1 m vrangt, 4 m 
rett, 1 m vrangt x. Gjenta fra x 
til x, slutt med 1 m løst av 3 m 
vrangt. 
6. pinne (retten): 3 m vrangt x 
1 m løst av, 1 m vrangt, sett 2 m 
på hjelpepinne bak arbeidet, 
strikk 2m rett, så 2 m rett fra 
hjelpepinnen, 1 m vrangt x. 
Gjenta fra x til x, slutt med 1 m 
løst av, 3 m vrangt. 
Disse 6 pinnene gjentas og 
danner mønsteret. 
 
Legg opp på rundpinne nr 3 
(161) 175 m og strikk mønster 
som anvist til kragen, 2 cm. Fell 
nå ved å strikke 3. og 4. m i det 
vrange feltet sammen til 1 m. 
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Det er nå (138) 150 m på 
pinnen. Strikk videre mønster 
med 5 m imellom til arbeidet 
måler 5 cm. Fell nå ved å strikke 
2.-3.-4. m i det vrange feltet 
sammen til 1 m. Det er nå (92) 
100 m på pinnen. Strikk til 
arbeidet måler 7 cm. Skift til 
pinne nr 2 ½ og strikk vrangbord 
1 rett, 1 vrang, (7) 8 cm. Skift til 
pinne nr 3. Sett de (19) 21 
midterste maskene på en tråd og 
strikk videre på de resterende m 
slik: Strikk (26) 28 m 1 rett, 1 
vrang. De neste (21) 23 m økes 
ut til (29) 35 m jevnt fordelt. 
Disse strikkes i flettemønster 
som anvist. Videre strikkes (26) 
28 m 1 rett, 1 vrang. Strikk til 
arbeidet måler (24) 26 cm. Fell 
så de (26) 28 m på hver side løst 
av, og strikk videre flettemønster 
på de resterende (29) 35 m til 
dette når fram langs 
avfellingskanten.  
Sy dette pent til på hver side. 
 

Røde fingervanter 
 
Størrelse: 
(6) 8 (10) 12 år 
 
Garnmengde: 
Rødt 4219: (50) 100 (100) 100 
gram 
 
Garn:  
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 m) 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr 2 ½  
 
Strikkefasthet: 
28 masker på pinne 2 ½ = 10 
cm. 
 
Høyre vante: 
Legg opp på pinne nr 2 ½ (44) 
46 (48) 50 masker og strikk 1 
rett, 1 vrang (5) 5 (6) 6 cm. 
Strikk glattstrikk 2 cm (alle 
størrelser). Begynn så å øke til 
tommel. 
Strikk fra siden 2 masker og sett 
et merke. Øk 1 masker ved å ta 
opp tråden imellom maskene, og 
strikk den vridd rett. Strikk 1 
maske og øk 1 maske igjen. Sett 
et merke, og strikk omgangen ut. 
Gjenta økningen med 1 maske 
innenfor hvert merke hver (3.) 3. 

(4.) 4. omgang til det er (9) 9 
(11) 11 masker mellom 
merkene. Strikk så 2 masker, og 
sett de neste (9) 9 (11) 11 
maskene på en tråd. Legg opp 3 
nye masker bak tommelen slik at 
det blir (46) 48 (50) 52 masker i 
alt. Strikk glattstrikk ca (2 ½) 3 
(3) 3 cm. Så strikkes fingrene. 
 
PEKEFINGER: 
Strikk videre med de (6) 6 (7) 7 
første og siste maskene på 1-4 
pinne. Legg opp (2) 2 (2) 3 
masker mot langfingeren. Det 
skal nå være (14) 14 (16) 17 
masker i alt. Sett de resterende 
masker på en tråd. Strikk 
glattstrikk til pekefingeren måler 
(3 ½) 4 (4 ½) 5 cm eller passe 
lengde. Strikk så 2 masker 
sammen omgangen ut. 
Klipp av tråden. 
 
LANGFINGER: 
Ta opp de (6) 6 (6) 7 neste 
maskene i hver side. Legg opp 
nye masker mot ringfingeren og 
plukk opp (2) 2 (2) 3 nye masker 
mot ringfingeren og plukk opp 
(2) 2 (2) 3 masker mot 
pekefingeren. Det er da (16) 16 
(16) 20 masker i alt. Strikk 
glattstrikk ca (4) 4 ½ (5) 5 ½ cm 
eller passe lengde. Strikk 2 
masker sammen omgangen ut.  
Klipp av tråden. 
 
RINGFINGER: 
Ta opp de (6) 6 (6) 6 neste 
maskene og legg opp (2) 2 (2) 3 
masker fra langfingeren. Det er 
da (16) 16 (16) 18 masker i alt. 
Strikk glattstrikk ca (3 ½) 4 (4 
½) 5 cm eller passe lengde. 
Strikk 2 masker sammen 
omgangen ut.  
Klipp av tråden. 
 
LILLEFINGER: 
Ta opp de siste (10) 12 (12) 12 
maskene og plukk opp mot 
ringfingeren (2) 2 (2) 3 masker. 
Det er nå i alt (12) 14 (14) 15 
masker. Strikk glattstrikk til 
lillefingeren måler ca (3) 3 ½ (4) 
4 ½ cm eller til passe lengde. 
Strikk 2 masker sammen 
omgangen ut.  
Klipp av tråden. 
 
TOMMEL: 

Ta opp (9) 9 (11) 11 masker fra 
tråden og plukk opp de 3 nye 
maskene bak tommelen. Ta opp 
1 maske i hver side. Det skal nå 
være (14) 14 (16) 16 masker i 
alt. Strikk glattstrikk til 
tommelen måler ca (3) 4 (5) 6 
cm eller til passe lengde. Strikk 2 
masker sammen omgangen ut.  
Klipp av tråden. 
 
Venstre vante: 
Strikkes på samme måte, men 
speilvendt. 
 

Mariuslue Sisu               E 
 
Størrelse: 
(2 -4) 6 - 8 (10) år 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 
gram = ca 160 meter) 
 
Garnmengde: 
Marine 5575: 50 gram 
Rødt 4109: 50 gram 
Hvitt 1001: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundpinne og 
strømpepinner nr 2 ½ og nr 3   
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på pinne nr. 3 = 
10 cm 
 
Begynn med øreklaffer: 
Legg opp med marine (8) 9 (10) 
m på pinne 3 og strikk 
glattstrikk. Øk samtidig 1 m i 
begynnelsen og i slutten av hver 
pinne 7 ganger, så annenhver 
pinne til de er = (30) 31 (34) m. 
Legg arbeidet til side og strikk en 
til på samme måte. Legg opp 
(16) 19 (22) m i slutten av 
øreklaffen, strikk så over 
maskene fra 2. øreklaff. Strikk 
frem og tilbake og øk 1 m i 
begynnelsen av hver pinne (2) 3 
(4) ganger = (80) 87 (98) m. 
Legg opp i slutten av pinnen (28) 
37 (46) m = (108) 124 (144) m 
strikk rundt til midt bak. Strikk 
mønster etter diagram. Etter 
mønster strikkes resten av luen i 
rødt. På 5.mønsterrad økes 2 m 
på størrelse (6 - 8) år = (108) 
126 (144) m. På 32. mønsterrad 
felles jevnt fordelt (0) 2 (0) m. 
Når arbeidet måler (10) 11 (13) 
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cm felles jevnt fordelt (0) 4 (12) 
m = (108) 120 (132) m. Strikk 1 
omgang. Neste omgang strikkes  
2 rett sammen, 10 rett hele 
omgangen rundt. Gjenta denne 
fellingen annenhver omgang med 
1 m mindre mellom hver gang til 
alle maskene mellom er felt. 
Strikk 2 og 2 sammen, 1 omgang 
rett. Ta av tråden og trekk den 
gjennom resten av maskene. 
Stram til og fest godt.  
 
Montering: 
Strikk med blått og rundpinne nr. 
2 ½ opp masker langs luens 
kant, inkl. øreklaffene, ca 31 m 
pr. 10 cm. Strikk i alt 5 
omganger vrangbord (1 rett, 1 
vrang), fell av med rette og 
vrange masker Lag en liten blå 
dusk og sy fast i toppen. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


