Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

Flettelue med flettevotter

Vanskelighetsgrad: middels
Størrelse: dame small og medium
Garn: Trollgarn 100 % ull (100 g 114 m)
Fargeforslag: lilla 750
Strikkefasthet:
14 m x 21 omg glattstrikk = 10 cm x 10 cm
Pinneforslag: rundpinne 40 cm nr 6
og 5 pinner nr 5.5 og 6.

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY
Tlf: + 47 906 74 703
www.happyknitting.com
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Flettelue
Legg opp 90 (96) masker på liten rundpinne nr
6 og strikk 4 rett og 2 vrang 3 omganger. Følg så
flettedigrammet til du har laget 5 snoinger. Strikk
1 omgang. Felling: På neste pinne felles det ved å
strikke alle vrangmaskene vrangt sammen.
omg 2: Strikk de *2 første rett sammen, 7 rett, 1
vrang. Strikk vrangmasken før felling som før også
på de omgangene det ikke felles. Fell på annenhver
omgang til 48 m da felles det hver omgang. Når du
har igjen 4 masker på hver pinne så strikkes disse
2 og 2 sammen. Trekk tråden gjennom de siste 8
maskene.
Flettevotter
Legg opp 28 masker på 5 pinner nr 5.5 og strikk
2 rett og 2 vrang 7 cm. Skift til pinne nr 6. Flettemønster skal strikkes over 14 masker på oversiden av votten. Start omgangen med å strikke 2
vrang, 4 rett, 2 vrang, 4 rett og 2 vrang, disse
maskene skal strikkes til fletter. De resterende 14
maskene strikkes i glattstrikk. Strikk 3 omganger.
Følg diagrammet og lag snoingene over de 4
glattmaskene, i fortsetningen strikkes vrangt over
vrang og rett over rett. Strikk 1 omgang. Øk nå for
2 masker for tommel. På venstre vott strikker du
glattmaskene på undersiden av votten til det står
igjen 4 masker. Strikk 1 og øk i samme maske, øk
1 i den neste, strikk de 2 siste maskene. På høyre
vott starter du med å strikke 2 masker, øke 1 m i
maske 3 og 4. Det skal være 5 omganger mellom
hver fletting. Strikk 13 omganger fra vrangborden
til du setter av 6 masker for tommel. Bruk en hjelpetråd og strikk den inn rett over øknigen. Forsett
å strikke rett opp til til du har strikket flettediagrammet tilsammen 5 ganger. Fordel maskene slik
at du har like mange på oversiden som undersiden
av votten. Fra nå av skal det kun strikkes glattstrikk. Du feller ved å strikke sammen de 2 første
og de 2 siste maskene på hver side av votten.
Det skal felles tilsammen 4 masker på 1 omgang.
Fell på annenhver omgang tilsammen 2 ganger.
Forsett å felle på hver omgang til du har igjen 6
masker, klipp av garnet og dra tråden gjennom
maskene.

Tommel: ta ut hjelpetråden og sett de 6 nederste
og 5 øverste masker på 2 pinner. Strikk glattstrikk samtidig som du øker på hver side tilsammen 12 masker. Strikk 11 omganger eller så
mange omganger som er passe. Fell av som på
votten. Strikk den andre votten speilvendt.
Flettediagram til lue og votter

vrangmasker
rettmasker
1 rapport
*Strikk 2 vrang, bruk en hjelpepinne og sett de 2 neste maskene på
vent foran arbeidet, strikk de 2 neste, strikk de 2 som har stått på
vent*
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
01 			
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

