N IS SE LU E

NISSELUE
NISSELUER MED DUS K / O P P S K R I F T: O L AUG BEAT E BJ EL L AN D
VA NSKE L I G H ETSG R AD : * N YBEGYN N ER

VEILEDENDE PINNER

Rundpinne og strømpepinne nr 3½ og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du fastere
enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
STRIKKEFASTHET

20 masker glattstrikk på pinne nr 4 = 10 cm

Legg opp (72) 80 (88) 96 masker på rundpinne nr
3½ og strikk (5) 5 (6) 6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Skift til rundpinne nr 4 og strikk glattstrikk til
arbeidet måler (12) 13 (14) 16 cm.
Sett et merke rundt første maske = merkemaske midt
bak.
KORT NISSELUE, TIL SKULDER
STØRRELSE

(½-1) 2 (4-6) 8-10 år
PLAGGETS MÅL

Omkrets lue: (36) 40 (44) 48 cm
Hel lengde, kort nisselue:
Ca (42) 45 (48) 52 cm, til skulder
Hel lengde, lang nisselue:
Ca (62) 66 (70) 75 cm
GARN

MERINOULL (100 % merinoull, 50 gram = ca 105
meter)
GARNALTERNATIV

PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, DUO, MANDARIN
MEDI
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk kan
endres.

Fell slik: *Strikk merkemaske, 2 rett sammen, strikk
glattstrikk til det gjenstår 2 masker, ta 1 maske løs av,
1 rett, trekk den løse masken over.
Strikk 2 omganger uten felling*.
Gjenta fra *-* ytterligere (15) 14 (10) 5 ganger.
Fell deretter annenhver omgang til det gjenstår 8
masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom maskene, og
fest den godt.
LANG NISSELUE

Fell slik: *Strikk merkemaske, 2 rett sammen, strikk
glattstrikk til det gjenstår 2 masker, ta 1 maske løs av,
1 rett, trekk den løse masken over.
Strikk 3 omganger uten felling*.
Gjenta fra *-* ytterligere (31) 27 (27) 21 ganger.
Fell deretter hver 3. omgang til det gjenstår 8 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom maskene, og
fest den godt.
Lag en dusk og sy den fast i toppen.

GARNMENGDE

KORT LUE
Rød 4219: 100 gram alle størrelser
LANG LUE
Rød 4219: 150 gram alle størrelser
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