Størrelser: hodeomkrets ca. 45-48cm (50-54cm) 55-56
Veiledende pinner: 5,5
Materialer: ca.60g (85g) 90g Garnforslag: Troll fra Hillesvåg ullvarefabrikk (100%norsk ull)
Strikkefasthet vrangbord: 15x18p på 10cm i vrangbordstrikk (som på lua)

Luen strikkes rundt på lang rundpinne (magic loop) eller settpinner.
Den minste størrelsen passer barn ca 1-2/3år, mens de to største størrelsene
passer større barn og voksne.

OPPSKRIFT
• Legg opp 58 (64) 68 masker.
• Strikk 1 omgang vrang.
• Strikk videre rundt i vrangbord, 1 m rett og 1 m vrang.
Når arbeidet måler ca 22 (28) 30 cm skal du starte med fellinger.
Sett først 4 merker i arbeidet ditt.
Disse settes i en rettmaske og plasseres jevnt fordelt slik at det er ca
like mange masker mellom hvert merke. Husk å la merkene følge med
oppover i arbeidet ditt når du strikker videre nå.
• Strikk i vrangbord fortsatt, men det skal nå felles på hver 2.
omgang slik: Strikk 3 masker vrang sammen ETTER hver maske
med merke, dette gir deg 8 masker felt pr omgang.
• Gjenta fellingen totalt 4 ganger = 26 (32) 36 masker.
• Nå skal du strikke 2 omganger der alle masker strikkes 2 vrang
sammen = 7 (8) 9 masker.
• Klipp tråden,og trekk trådenden gjennom de siste maskene.
Snurp sammen og fest tråden godt på denne siden av arbeidet.
Vreng luen til den andre siden, dette blir da rettsiden av lua di. Arbeidet
måler nå ca 27 (33) 35 cm. Brett opp de nederste 8-10 cm eller så mye
du vil, av luen. Ferdig!
Denne oppskriften er en del av vår jubileumsfeiring i 2021, hvor vi feirer hele
10 år som teaterlag. Vi gleder oss over samarbeidet med Hillesvåg
Ullvarefabrikk og anbefaler varmt at du strikker med det garnet som er oppgitt.
Tagg oss gjerne på instagram / #kopparledenlua @kopparleden
Finn oss på facebook: Kopparleden Teaterlag
www.kopparleden-teaterlag.no

