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#BADHAIRDAYHAT

bad hair day-hat

MYK OG LEKKER LUE I LOVELY OG FRIENDLY FRAYA – PERFECT FOR THOSE BAD HAIR DAYS! DEN SKAL STRIK-
KES NEDENFRA OG OPP PÅ RUNDPINNE I BRED RIBB MED FELLINGER, SOM LIGGER SKJULT I SMÅ VRIDNINGER 
I TOPPEN. FEST I TOPPEN, OG LAG EN BRED BRETT – SÅ HAR DU PLUTSELIG EN HJEMMELAGET LUE TIL KALDE 
SYKKELTURER. ET VELDIG FINT PROSJEKT TIL DEG SOM LIGGER I DEN ERFARNE ENDEN AV STRIKKESKALAEN – 
GANSKE ENKELT PÅ GRUNN AV FELLINGENE, DA SELVE LUEN I RIBB ELLERS ER PIECE OF CAKE. 
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#BADHAIRDAYHAT

bad hair day-hat

S (M) L

Lovely Fraya 
100% Merino Wool  
50 g = 188 m
+
Friendly Fraya 
70% Super Kid Mohair + 30% Silk  
25 g = 210 m

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2020 FRAYAYARN.COM

FRAYA 3006

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

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

NB: Den første pinnen strikkes ikke rundt men som en vanlig pinne; dette påbegynnes først fra 
andre omgang og gjør at kanten på den brettede luen blir penere.

OPPSKRIFT:
Legg opp 128 (128) 128 m med 1 tråd Lovely Fraya og 1 tråd Friendly Fraya med rundpinne 40 cm 
nr 3½. 
Strikk første pinne frem og tilbake og ikke en omgang; det vil si, det strikkes ikke rundt. Strikk slik:
1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til * til siste m, 1 r. 
Sett maskemarkør i begynnelsen av omg, og strikk nå rundt som maskene viser. Fortsett i dette 
ribbmønster til arbeidet måler cirka 24 (26) 28 cm. 
Del nå opp arbeidet med maskemarkører, så det er lett å se hvor fellingene skal være. Gjør slik:
Behold den første maskemarkør og sett enda en etter 7 m, strikk 50 m ribb, sett maskemarkør, 
strikk 7 m og sett maskemarkør, strikk 7 m og sett maskemarkør, strikk 50 m og sett maskemarkør, 
strikk de siste 7 m.
Lag nå fellinger slik:
1. omg: Strikk bort til første maskemarkør, *sett de neste 4 m på hjelpepinne og hold bak arbeidet, 
2 r, strikk maskene fra hjelpepinnen slik: 2 vr sm, 2 vr sm*, 
strikk ribb til siste 6 m før maskemarkør, *sett de neste 2 m på flettepinne og hold foran arbeidet, 
strikk de neste 4 masker slik: 2 vr sm, 2 vr sm, strikk maskene fra flettepinnen rett*, strikk bort til 
maskemarkør. Gjenta dette på andre halvdel av luen.
2. omg: Strikk til maskemarkør, 2 r, 2 vr sm to ganger, strikk til 6 m før maskemarkør, 2 vr sm to 
ganger, 2 r, maskemarkør, strikk ribb til neste maskemarkør og gjenta alt enda engang, det er nå 
112 m igjen.
Strikk 6 omganger ribb.
Gjenta 1.-8. omg to ganger til, til det er 80 m igjen.
Strikk deretter fellinger slik: 
Neste omg: 1 r, *2 vr sm, 2 r sm*, gjenta fra * til * til siste 3 m, 3 vr sm, i alt 40 m
Neste omg: 1 r, *3 r vri sm*, gjenta fra * til * hele omg, i alt 14 m
Kutt garnet og trekk det gjennom resten av maskene og fest enden godt. 

I 2 x 2 ribbmønster på pinne nr. 3½: 
29 m x 34 omg = 10 cm x 10 cm

Maskemarkører, hjelpepinne til 
vridning

Rundpinne 40 cm og strømpepinne 
nr. 3½

Hodeomkrets:
54-56 (56-58) 58-60 cm

Lovely Fraya
50 (100) 100 g
og
Friendly Fraya
25 (25) 50 g
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