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FRAYA 3005

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

VEILEDENDE PINNE

MÅL
FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = Maske
r = rett
vr = Vrang
vri = Vridd
sm = Sammen
omg = Omgang
arb = Arbeidet

MØNSTER, DELBART MED 2 M:
1. omg: *1 vrang, 1 rett* gjenta fra * til *.
2. omg: Strikk rett over rett og vrang over vrang.
3. omg: *1 rett, 1 vrang* gjenta fra * til *.
4. omg: Strikk rett over rett og vrang over vrang.
5. omg: *2 vrang sammen*  gjenta fra * til *.
6. omg: *Strikk 1 rett og 1 vrang i samme maske* gjenta fra * til *.

LUE
Øreklaff:
Begynn med snoren på den ene øreklaffen, som strikkes på 2 strømpepinner nr. 2½. 
Legg opp 4 m, *strikk 4 rett, skyv maskene tilbake til starten av pinnen uten å snu arbeidet, garnet 
skal bli på baksiden* gjenta fra * til *. Fortsett med å strikke på denne måten, til snoren måler ca. 
15 cm. Trekk i snoren underveis, så den blir pen rund. 
Strikk nå selve øreklaffen, bytt til p nr. 3: Strikk 1 rett i lenken mellom de 2 midterste masker = 5 m. 
Herfra strikkes kanten av øreklaffen som doble kantmasker i hver side og de midterste masker 
strikkes i rettstrikk. På vrangsiden strikkes det slik: Ta de 2 første masker vrang løst av med garnet 
på vrangsiden av arbeidet (inn mot deg selv) , strikk 1 rett (= den nye midtmaske), ta de 2 siste 
masker vrang løst av med garnet på vrangsiden av arb. 
Rettsiden: Før garnet bakom og strikk de første 2 m rett, strikk 1 m vridd rett i lenken mellom 
maskene, strikk midtmasken rett, strikk 1 m vridd rett i lenken mellom maskene og strikk de siste  
2 m rett. 
Vrangsiden: Ta de 2 første m vrang løst av med garnet på vrangsiden av arb, strikk 3 rett, ta de siste 
2 m vrang løst av med garnet på vrangsiden av arb. Fortsett på denne måten med doble kant- 
masker i begge sider og øk samtidig med 1 m innenfor de doble kantmasker på hver rettsidepinne, 
til det er 2 kantmasker + 29 (31) 33 m i rettstrikk + 2 kantmasker i alt på øreklaffen. La arbeidet 
hvile og strikk den andre øreklaffen på samme måte.
Lue:
Det strikkes rundt på strømpepinne nr. 3: 
Begynn med å strikke den første øreklaffen = 33 (35) 37 m, legg opp 24 (30) 32 m til pannestykke, 
strikk den andre øreklaffen = 33 (35) 37 m og avslutt med å legge opp 6 (8) 8 m til nakkestykke  
= i alt 96 (108) 114 m. 
Strikk rundt i rettstrikk (= vekselsvis 1 omg rett og 1 omg vrang). Når det er strikket 2 cm = 12 omg 
i rettstrikk, strikkes 1 omg rett, idet det økes jevnt til 128 (146) 154 m (1 m for ca. hver 3. m).
Fortsett deretter rundt i mønster. Strikk til luen måler 13 (14) 15 cm fra opplegget på panne- og 
nakkestykkene. 
På den neste 5. mønsteromgang strikkes alle m 2 vrang sammen som beskrevet = 64 (73) 77 m. 
På den følgende 6. mønsteromgang strikkes 1 rett og 1 vrang i første m, 1 r, 1 vr *1 rett og 1 vrang i 
neste m, 1 r, 1 vr (dvs. 4 m for hver 3 m)* gjenta fra * til * = 86 (98) 102 m. 
Strikk mønsteromgang 1 til 5 som beskrevet = 43 (49) 51 m etter 5. omg. 
På den følgende 6. mønsteromgang strikkes: 
Str. 56/62: 1 rett og 1 vrang i første m, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til *  
= 58 m.
Str. (68/74): 1 rett og 1 vrang i første m, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til *  
= (66) m.
Str. 86/92: 1 r, vr, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til * = 68 m. 
Alle str.:
Strikk mønsteromgang 1 til 5 som beskrevet = 29 (33) 34 m.  

32 m i mønster på p nr. 3 = 10 cm i 
bredden

Strømpepinne nr. 2½ og 3

Hodeomkrets: 40 (46) 48 cm

Lue: 50 (50) 50 g
Sokker: 50 (50) 50 g
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På den følgende 6. mønsteromgang strikkes:
Str. 56/62: 1 r, 1 vr *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til * = 38 m. 
Str. (68/74): *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til * = (44) 46 m. 
Str. 86/92: 1 rett og 1 vrang i første m, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 vr* gjenta fra * til *  
= 46 m.
Alle str.:
Strikk mønsteromgang 1 til 5 som beskrevet = 19 (22) 23 m. 
På den følgende 6. mønsteromgang strikkes:
Str. 56/62: 1 rett og 1 vrang i første m, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 v* gjenta fra * til * = 26 
m. 
Str. (68/74): (1 rett og 1 vrang i første m), *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 v* gjenta fra * til *  
= (30) m.
Str. 86/92: 1 r, 1 vr, *1 rett og 1 vrang i neste m, 1 r, 1 v* gjenta fra * til * = 30 m.
Alle str.:
Strikk mønsteromgang 1 til 5 som beskrevet = 13 (15) 15 m. 
Herfra fortsettes det i glattstrikk. 
På den 3. omg i glatt strikkes alle m 2 rett sammen og den siste m strikkes rett = 7 (8) 8 m. 
Strikk 2. omg rett, heretter strikkes 2 r sm til det er 4 m på omgangen.
Strikk nå en kort snor på samme måte som til øreklaffene.
Når snoren måler ca. 2 cm, kuttes garnet. Tre en stoppenål med garnenden og trekk den gjennom 
de 4 m. Fest ender.

Modell B: Sokker
Sokker:
Legg opp 44 (48) 52 m på strømpepinne nr. 3 og strikk rundt i mønster. Sett et merke ved omgan-
gens begynnelse. Når det er strikket 3 høyderapporter av mønsteret = 18 omg, strikkes det videre i 
glattstrikk. 
På første omgang felles det 4 m jevnt så det er 40 (44) 48 m på omgangen
Når arb måler 6 (7) 8 cm, strikkes timeglasshæl slik: 
Del arb i 2 x 20 (22) 24 m og la den ene halvdelen (= 20 (22) 24 m) hvile, mens hælen strikkes frem 
og tilbake i glatt og vendepinne over de øvrige 20 (22) 24 m. 
Rettsiden: Strikk 20 (22) 24 m rett, kast og snu arbeidet. 
Vrangsiden: Strikk 20 (22) 24 vrang, kast og snu arbeidet. 
Rettsiden: Strikk 19 (21) 23 rett, kast og snu arbeidet. 
Vrangsiden: Strikk 18 (20) 22 vrang, kast og snu arbeidet. 
Rettsiden: Strikk 17 (19) 21 rett, kast og snu arbeidet. Fortsett på denne måten med å strikke 1 m 
mindre med før hver vending, til det står 8 (10) 12 strikkede masker i midten av hælen. 
Strikk deretter 1 omg i rett over alle 40 (44) 48 m, idet kastene strikkes rett sammen med den 
følgende maske eller overtrukket rett sammen (= ta 1 m rett løs av, strikk neste m rett og trekk 
den løse m over) med den foregående maske (dvs. den masken, som er 2 pinner lavere). På neste 
omgang strikkes det frem til og med den siste av de 8 (10) 12 m i midten av hælen. Kast og snu 
arbeidet. 
Vrangsiden: Strikk 8 (10) 12 vrang, kast og snu arbeidet. 
Rettsiden: Strikk 8 (10) 12 m rett, strikk kastet rett sammen med den følgende maske, kast og snu 
arbeidet. 
Vrangsiden: Strikk 9 (11)13 m vrang, strikk kastet vridd vrang sammen med en følgende maske, 
kast og snu arbeidet. 
Fortsett på denne måten med å strikke 1 m mer med i hver side, til det igjen strikkes over alle 20 
(22) 24 m på hælstykket. Fra neste rettsidepinne strikkes det videre i omganger og glatt over alle 
m, idet også de resterende kast i hver side av hælstykket strikkes sammen med den nabomasken, 
som er 2 pinner lavere. 
Fortsett rundt i glatt over de 40 (44) 48 m. 
Når foten måler 9 (10) 11 cm fra det ytterste av hælens spiss, begynner fellingene til tå. Overfoten 
og underfoten skal hver være på 20 (22) 24 m og sidene av tåen skal ligge det samme sted som 
sidene av hælen. Sett et merke i hver side. Fra omgangens begynnelse strikkes nå *1 rett, 2 rett 
sammen, strikk frem til 3 m før merket i den andre siden, strikk 2 rett overtrukket sammen (= ta 
1 m rett løs av, strikk neste m rett og trekk den løse m over) og strikk den siste m før merket rett* 
gjenta fra * til * enda 1 gang. 
Strikk 1 omg rett uten fellinger. Gjenta disse fellinger på hver 2. omg, til det er 16 m igjen. Kutt 
garnet. Tre en stoppenål med garnenden og trekk den gjennom de resterende masker, stram til og 
fest enden godt. Fest ender.

Strikk den andre sokken på samme måte.


