Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

”Nikita”
et Lue og Vottesett

Designet av: Magda Johnsen
Vanskelighetsgrad: middels
Størrelse: pike/dame
Garn: 100 g Point 5 fra Colinette
50% ull / 50% bomull (100 g 120 m)
Strikkefasthet:
14 m x 19 omg glattstrikk = 10 cm x 10 cm
200 g Trollgarn (114 m)
Pinneforslag: rundpinne 40 cm nr 5.5
og 5 pinner 5.5, heklekrok nr 7
1 knapp eller 2
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omg: omgang
m: maske
km: kjedemaske
lm: luftmaske
fm: fastmaske
hst: halvstav

“Nikita”

et Lue og Hanskesett
Legg opp 80 m på liten rundpinne nr 5.5 og strikk 12 omg
rettstrikk. Felling: sett ett merke etter hver 10 m og strikk
2 r sammen etter hvert merke ut omgangen. Strikk 3 omg
rettstrikk, uten å felle* Gjenta dette 3 ganger, i alt 4 ganger.
Etter 4. omg med felling, felles det på annenhver omg
3 ganger til du har 28 masker. Strikk 2 og 2 sammen
og dra til slutt tråden gjennom de siste 12 maskene.
FINGERVOTTER
Legg opp 24 masker på 4 pinner (6 på hver).
Strikk 5 omg glattstrikk.
Venstre vott:
6. omgang: du skal nå øke 2 m for å gi bedre plass til
tommelen: Strikk 1 pinne, på neste pinne strikker du 2 m,
øk 1, strikk 1, øk 1, strikk ut omg. Strikk 5 nye omg
På 6. omg strikker du første m på den pinnen du økte på
og strikk de 5 neste i en hjelpetråd, senere skal den tas ut.
Legg m som du strikket med hjelpetråden tilbake på pinnen. Og bruk bunnfargen til å strikke over disse maskene
på nytt. Fortsett å strikke glattstrikk 5 cm.
Nå skal du dele arbeidet i 2 for å strikke fingrene.
Fordel maskene slik (venstre hånd). Du skal ha 1 m før
tommelen, og tell ut de 12 neste, disse 13 m settes på en
hjelpetråd (tråd A). Sett de siste 13 også på en hjelpetråd
(tråd B).
Maskene som skal bli til fingrer fordeles slik:
Pekefinger: Hent 4 m fra tråd A og og 4 fra tråd B
+ 1 som du legger opp mot langfingeren. Strikk ca 13 omg.
Fell av ved å strikke 2 og 2 sammen og sett de resterende
maskene over på tråden du strikker med. Klipp av garnet,
stram maskene og fest tråden. La det være igjen et par cm
av tråden så slipper du at små trådstubber spretter frem.
Langfinger: Hent 3 m fra tråd A og 3 fra B og legg opp
2 nye m mellom pekefinger og ringfinger. Fordel disse
10 m på 3 pinner og strikk rundt ca 14 omg. Fell som for
pekefinger. Fortsett på samme måte med alle fingrene på

hånden. Ringfinger: 3 m fra tråd A og 3 m fra B og legg opp
2 nye masker mellom hver finger, tilsammen 10 m, strikk 14
omg, fell som sist. Lillefinger: 3 m fra tråd A og 3 m fra tråd
B og legg opp 2 nye mot pekefingeren, strikk ca 11 omganger
glattstrikk. Tommel: Ta ut hjelpetråden.
Du har nå 4 m øverst og 5 nederst, sett de over på hver sin
pinne før du begynner å fordele maskene. Plukk opp 1 ny
maske på hver side av tommelen, tilsammen 11 m. Fell som
før og fest alle tråder. Hullene mellom fingrene syr du penest
sammen med en dobbel sytråd i samme farge som garnet.
Høyre vott strikker du på samme måte men, når du kommer
dit at du skal øke ut for tommelen så strikker du 2 pinner og
1 m fra pinne 3 før du øker 1 m, strikker 1 og øker 1. Det er
lurt å vaske lua og fingervottene før du hekler på kanter og
skjerm av det tykke garnet. 40 grader ullvask med Milo,
ikke ekstra sentrifugering. Etterpå former du luen og vottene
slik at de passer akkurat.
Heklet kant rundt fingervottene:
Bruk Point 5 og en heklekrok nr 7 og hekle opp 1 m i hver
maske på votten (24 m). Hekle så 2 omg med hst hvor hver
av omg starter med 2 lm og avsluttes med 1 km i den andre
av de 2 lm. Fest trådene.
SKJERM
Point 5. Hekle opp 1 m i annenhver m tilsammen 15 fm.
*Snu med 1 lm og forsett med 14 hst i de neste maskene,
den første hst består av 2 lm*. Gjenta denne omgangen
3 ganger til. (tilsammen 4 hst omg. Snu med 1 lm og hekle en
km i andre lm. Denne omg skal ha 12 hst. Fest tråder
ØREKLAFFER
Hekle opp 25 m i annenhver maske, første maske ved skjermen, siste ved andre siden av skjermen. Snu og hekle 25 hst,
2 omg, snu og hekle første øreklaff: 2 lm (erstatter første
hst), hekle 7 hst til (tilsammen 8 hst), 4 omg.
Felling: Snu med 1 lm og ta 1 km i neste maske, 2 lm
erstatter første hst, hekle 5 hst, snu med 1 lm og hekle tilsammen 4 hst. På høyre øreklaff hekles det en hempe (i
trollgarnet) som består av 7 lm. På den andre klaffen festes
en knapp på innsiden av klaffen. Fest også en knapp midt på
skjermen.

03
02
01 			”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele
med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!

