


92185  ’STJERNEMIKS’ – LUE MED REFLEKSMØNSTER
GARNKVALITET  Raggi (70 % Ull, 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
 Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Ca. 50 g = 64 m)
GARNALTERNATIV  Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STRIKKEFASTHET  Ca. 20 m, 26 p glattstr på p 4 = 10 x 10 cm
STØRRELSER  XS-M(L-2XL)
HODEOMKRETS  Ca. 52-56(58-60) cm
MÅL  Omkrets: Ca. 44(53) cm Lengde: Ca. 22(25) cm (ikke strukket)
GARNFORBRUK  Fg 1: Ca. 60(75) g (fg 1557, marineblå / 15126, rød / 15125, plommelilla / 15123, petrol / 15121, lilla – Raggi)
 Fg 2: Ca. 25(25) g + pompong-dusk ca. 15(15) g (fg 34102, Reflex)
PINNER  4 mm
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, 
kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere, 
økn=økning

FORKLARINGER  Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
 Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
 Enkelfelling: I beg av p: ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av, strikk disse 2 m vridd r sm (= strikk i bakre mb). 
 På slutten av p: strikk 2 m r sm.
 Dobbelfelling: I beg av p: *ta 3 m løs av – én og én, strikk disse 3 m vridd r sm (= strikk i bakre mb). 
 På slutten av p: strikk 3 m r sm.
 Mønster: ifølge diagram

LUE  Legg opp 86(98) m på p 4 (1. p = vrangen) og strikk 8(10) p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Strikk 1 p vr 
= vrangen. Hele luen strikkes så videre i glattstr. Nå strikkes mønster 1 iflg diagrammet (lue). Strikk 3 p glattstr med fg 1.

 På neste p på retten strikkes stjernen inn midt foran iflg mønster 2. Strikk 34(40) m med fg 1, mønster 2, 33(39) m fg 1 
(m ved pilen på siste p på mønster 1 skal stemme med pilen på 1. p på mønster 2). Avslutt med 1(3) p glattstr med fg 1.

 Fell av til toppen slik:
 1. p: kantm, *strikk 10 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 79(90) m.
 2., 3. og 4. p: XS-M: Strikk 1 p uten fellinger. L-2XL: Strikk 3 p uten fellinger.
 5. p: kantm, *strikk 9 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 72(82) m.
 6., 7. og 8. p: XS-M: Strikk 1 p uten fellinger. L-2XL: Strikk 3 p uten fellinger.
 9. p: kantm, *strikk 8 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 65(74) m.
 10. p: strikk uten fellinger.
 11. p: kantm, *strikk 7 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 58(66) m.
 12. p: strikk uten fellinger.
 13. p: kantm, *strikk 6 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 51(58) m.
 14. p: strikk uten fellinger.
 15. p: kantm, *strikk 5 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 44(50) m.
 16. p: strikk uten fellinger.
 17. p: kantm, *strikk 4 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 37(42) m.
 18. p: strikk uten fellinger.
 19. p: kantm, *strikk 3 r, 2 r sm*. Gjenta *-* til 1 m gjenstår på p, kantm = 30(34) m.
 20. p: strikk uten fellinger.
 21. p: kantm, strikk 2 r sm til 1 m gjenstår på p, kantm = 16(18) m.
 22. p: strikk uten fellinger.
 23. p: kantm, strikk 2 r sm til 1 m gjenstår på p, kantm = 9(10) m.
 24. p: strikk uten fellinger.
 Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, stram til og fest godt.
 Sy luen sm midt bak. Fest alle løse tråder.

DUSK  Lag en dusk, ca. 7,5 cm i diameter. Du kan bruke verktøysett til dusker (pom-pom mall) eller klipp til en mal selv i kartong 
eller lignende slik: Bestem størrelsen (bredden) på dusken og klipp ut to runde pappskiver i denne bredden (dusken på 
bildet er ca. 7,5 cm og hullet ca. 2.5 cm i diameter). Klipp et stort hull i midten. Klipp over ringene (vist som en strek 
på fig. 1) og legg dem sammen. De klipte endene på de to ringene skal ikke ligge over hverandre. Legg ringene mot 
hverandre og vikle garnet rundt begge ringene (fig. 2). Jo mer garn jo tettere dusk. Klipp til slutt opp trådene midt 
mellom de to skivene (fig. 3). Pass på at du ikke trekker ut trådene. Før en tråd mellom de to skivene så den blir liggende 
rundt midten på alle trådene. Stram til og knytt en fast knute (fig. 4). Ta bort papplatene og form dusken. Hvis trådene 
har litt ujevn lengde, kan du bare jevne dem til med en god saks. Se skisse.
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Versjon 2

TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
 • Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
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Gjenta
Slutt her L-2XL

Beg her

Beg her

XS-M
Beg her

DUSK (Pompong)
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