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VEILEDNING Pippilue
Dobbel lue strikket i Panduro Pure Wool.
Luens innside strikkes stripete.

Størrelse
Dame (herre)  

MÅL FERDIG PLAGG   
Omkrets ca. 53(57) cm 

Strikketeknikker:
Vrangbord rundt: 
Strikk *2 r, 2 vr* og gjenta *–*.
Glattstrikking rundt: 
Strikk rette masker på hver omg. 
Mønsterstrikking rundt: 
Strikk glattstrikking etter diagrammet 
og oppskriften.

Strikkefasthet
23 m glattstrikking = 10 cm  

OBS! Luens utside strikkes først 
naturhvit med mønsterstrikkede 
striper. Innsiden strikkes stripete ved å 
plukke opp m på vrangen.

Luens utside 
Legg opp 120(132) m på rundpinnen 
med det naturhvite garnet. Strikk 3 cm  
vrangbord rundt. Strikk deretter 
glattstrikking rundt. 
Når luen måler 6 cm, strikk den 1. møn-
sterstrikkede stripen etter diagram-
met med det gråmelerte garnet som 
mønsterfarge. Begynn den mønster-
strikkede stripen fra omg 1 i diagram-
met og gjenta mønsterrapporten på 
4 m 30(33) ganger. Strikk omg 2–4 i 
diagrammet. Strikk 4 cm glattstrikking 
med det naturhvite garnet.

Garnforbruk
Panduro Pure Wool 
natur 100(100) g,  
sort 50(50) g og  
gråmelert 50(50) g 

Tilbehør
Rundpinne (40 cm): Nr. 3½ eller etter strikkefasthet. 
Strømpepinner: Nr. 3½ eller etter strikkefasthet. 



Strikk den 2. mønsterstrikkede stripen med det sorte 
garnet som mønsterfarge på samme måte som den 1. 
mønsterstrikkede stripen. Strikk 4 cm glattstrikking med 
det naturhvite garnet. 

OBS! Når luen måler 16 cm, begynn med fellinger: 

Felling omg 1: *løft 1 r uten å strikke den, strikk 1 r og 
dra den løftede m over den strikkede, strikk 10 r* og 
gjenta *–* 9(10) ganger = 110(121) m. 
Strikk 1 mellomomg. 
Felling omg 2: *løft 1 r uten å strikke den, strikk 1 r og 
dra den løftede m over den strikkede, strikk 9 r* og 
gjenta *–* 9(10) ganger = 100(110) m. 
For hver omg med felling blir det 10(11) m mindre og 
avstanden mellom hver felling 1 m mindre. Gjenta 
fellingene på samme måte på annenhver omg til det 
er 10(11) m igjen. Bytt til strømpepinner når rundpinnen 
blir for lang. 

OBS! Når du har strikket 4 cm glattstrikking med det 
naturhvite garnet, strikk den 3. mønsterstrikkede strip-
en etter diagrammet med det gråmelerte garnet som 
mønsterfarge og gjenta mønsterrapporten så mange 
ganger det er nødvendig. Strikk resten av luen med 
det naturfargede garnet. 
Når du har felt ferdig, klipp av garnet, dra det gjen-
nom maskene og fest godt.
 
Luens innside 
Vreng arbeidet og plukk opp fra vrangen 120(132) m 
på den første vrange omg over vrangborden. Strikk 4 
omg glattstrikking rundt med det gråmelerte garnet 
og minsk 10(12) m med jevne mellomrom på den første 
omg = 110(120) m.
Fortsett å strikke glattstrikking rundt, 4 omg med det 
naturfargede, 4 omg med det gråmelerte, 4 omg med 
det sorte garnet, *4 omg med det naturfargede, 4 
omg med det gråmelerte, 4 omg med det sorte og 4 
omg med det gråmelerte garnet*, gjenta *–* enda en 
gang og strikk resten av luen med det naturfargede 
garnet. 

OBS! Når innsiden måler ca. 13 cm målt fra vrangbor-
dens overkant, begynn med fellingene: 

Felling omg 1: *løft 1 r uten å strikke den, strikk 1 r og 
dra den løftede m over den strikkede, strikk 9(10) r* og 
gjenta *–* 9 ganger = 100(110) m. 
Strikk 2 mellomomg. 
Felling omg 2: *løft 1 r uten å strikke den, strikk 1 r og 
dra den løftede m over den strikkede, strikk 8(9) r* og 
gjenta *–* 9 ganger = 90(100) m.

For hver omg med felling blir det 10(11) m mindre og 
avstanden mellom hver felling 1 m mindre. Gjenta 
fellingene på samme måte enda en gang på hver 3. 
omg og deretter på annenhver omg til det er 10(11) m  
igjen. Bytt til strømpepinner når rundpinnen blir for lang. 

Klipp av garnet, dra det gjennom maskene og  
fest godt. 

Montering 
Damp luen lett.
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