Oppskrift på ”Re-silkeluen”

- En flott lue som garantert ikke klør
Designer: Oddhild Johnsen
Pinneforslag: Liten rundpinne nr 5.5 og 6,
5 pinner nr 6.
Strikkefasthet: Pinne nr 5.5: 14 masker = ca 10 cm
Garn: 1 hespe, 100 g Happy Re-silkegarn, 100 % sarisilke
1 hespe, 50 g Happy Silke, 100 % ren morbærsilke.
Garn kan kjøpes på: happyknitting.no

www.happyknitting.no

Lua på forsiden er strikket av 100 g Happy Re-silkegarn. Vi kan ikke garantere at du
får en tilsvarende lue av en tilsvarende hespe. Selv om den også veier 100 g.
Grunnen er at garnet er spunnet for hånd. Noen hesper er det 100 meter i mens noen
er garnlengden bare 70 meter. Like mye silke i vekt men ikke i meter.
Det er derfor vi sier at du må ha et “åpent sinn” når du strikker av dette garnet.
Vi anbefaler at du har et annet garn som du
kan strikke inn striper i, slik som vi måtte
gjøre med denne lua.
Her brukte vi også 100 g Happy Re-silkegarn
og i tillegg 50 g Happy Silkegarn.
Du kan bruke hvilket som helst garn
som stemmener noenlunde med strikkefastheten.

Slik strikker du Re-Silkelua:
Utgangspunktet er at ingen lue har samme fargesammensetning - lua di blir helt unik.
Den beste strikkefastheten til dette garnet er er p nr 5.5 men når det gjelder denne lua
avviker vi fra det. Vi vil ha en litt fast kant nederst for at lua skal sitte på plass og løsere
lenger opp fordi vi vil at lua skal falle litt tungt ned bak på hodet.
Legg derfor opp 70 masker på pinne nr 5
og strikk 10 omg. Skift til p nr 6 og strikk
til arbeidet måler 25 cm. Nå starter fellingen strikk 2 rettmasker, deretter den
3dje og 4de m rett sammen, fortsett slik
ut omgangen. Strikk 2 omg uten å felle.
Strikk 1 maske og den 2dre og 3dje rett
sammen fortsett ut omgangen. Strikk 2
omg uten å felle for deretter strikke alle
maskene 2 og 2 sammen, dra tråden igjennom og fest den. Om du vil kan du hekle
en omgang fastmasker eventuelt staver om
du har nok garn igjen, da får du en enda
litt fastere kant om du ønsker det.

			”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.

