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Mønsteret og fargen i dette designet er inspirerte av havets skiftende vannstand mellom
flo og fjære, som gir de fine linjene på kysten når vannet trekker seg tilbake.

STØRRELSE
S/M og L/XL
MÅL
Omkrets: 49 (52) cm
Høyde: 17 (18) cm
Passer til hodestørrelse 54-56 (56-60) cm
STRIKKEFASTHET
22 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
50 (50) g Saga frg. 950 (Light Grey)
50 (50) g Alva frg. 101 (Natural White)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen.
Strømpepinne 3,5 mm, eller rundpinne 3,5 mm
80-100 cm, hvis du strikker med magic loop.
1 maskemarkør eller tråd i kontrastfarge.
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Teknik
SPESIELLE TEKNIKKER
Vendepinner
Ta 1. m vr løst av med garnet foran masken (mot deg
selv). Før garnet over høyre pinne
og ned bak arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet
så det blir «en dobbeltmaske». Strikk videre.
Når du skal strikke igjennom vendemasken, strikkes
denne som én maske, henholdsvis i rett eller vrang som
arbeidet viser.
Denne teknikken kaldes German Short Rows.
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Arbeidsgang
Luen strikkes nedenfra og opp og det strikkes med
1 tråd av hver kvalitet arbeidet igjennom.
Først strikkes det en dobbel ribbkant, så strikkes det
mønster og det avsluttes med fellinger for å forme
toppen av luen.
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Oppskrift

10. omg: *Strikk 3 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *
omg ut = 52 (56) m.
11. omg: Strikk r omg ut.

RIBBKANT
Legg opp 104 (112) m på p 3,5 mm med 1 tråd av hver
kvalitet.
Sett sammen omg og strikk 16 (18) cm ribb (2 r, 2 vr),
tilsvarende en brettekant på luen på 8 (9) cm.
Brett ribben dobbelt, så oppleggskanten ligger innerst
(vekk fra deg selv) og strikk ribben sammen, slik:
*Stikk venstre p inn i den 1. m i oppslagskanten, så
denne m ligger foran den første m på pinnen, strikk
2 r sm*, gjenta fra * til * omg ut.
Strikk 3 omg rett.
Snu arbeidet med vrangen ut, så du heretter strikker
bretten på luen fra vrangen av arbeidet, og lag
1 vendemaske (se spesielle teknikker).

12. omg : Strikk mønster omg ut.
13. omg: *Strikk 2 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *
omg ut = 39 (42) m.
14. omg: Strikk r omg ut.
15. omg: 1 (0) r, *2 r sm*, gjenta fra * til *, omg ut =
20 (21) m.
Klipp av garnet og trekk tråden igjennom de resterende
maskene, stram forsiktig til så hullet i toppen av luen
lukker seg.
MONTERING
Fest trådene på vrangen av arbeidet.
Vask luen etter anvisningene på banderolene på garnet,
og la den tørke liggende flatt på et håndkle.

1. og 2. omg: Strikk r omg ut.
3. omg: *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, omg ut.
Gjenta disse 3 omg, til arbeidet måler ca. 11 (12) cm
fra starten av mønsteret, avslutt med 3. omg.
Nå felles det inn til toppen av luen, slik:
1. omg: *Strikk 6 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *
omg ut = 91 (98) m.
2. omg: Strikk r omg ut.
3. omg : Strikk mønster omg ut.
4. omg: *Strikk 5 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *
omg ut = 78 (84) m.
5. omg: Strikk r omg ut.
6. omg : Strikk mønster omg ut.
7. omg: *Strikk 4 r, 2 r sm*, gjenta fra * til *
omg ut = 65 (70) m.
8. omg: Strikk r omg ut.
9. omg : Strikk mønster omg ut.
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