
Reflekslue med ujevn vrangbordDesign by Denise Samson

Størrelse:   Barn (Dame) Herre 
Garn:   Reflex fra Järbo, 61 % ull, 26 % polyamid, 13 % reflextråd
Garnforbruk:  100 (100) g Natur nr. 34101
Liten rundpinne:  Nr. 4
Strikkefasthet:  Ca. 16 m mønsterstrikk på p nr. 4 – lett strukket 
Tilbehør:   Ca. 150 cm kontrastfarget restegarn i samme tykkelse som Reflexgarnet   
   til italiensk opplegg, se forklaring på neste side. 
 
Luen strikkes frem og tilbake

  



Copyright © 2016 Andre Boller AS 
Legg gjerne ut bilder av det du har strikket i gruppen Andre Boller på Facebook.
Har du spørsmål vedrørende oppskriften, vennligst ta kontakt: denise@andreboller.no

Italiensk opplegg 
Ved å legge opp på denne måten, får luen en elastisk kant, som sitter godt rundt hodet, og som gjør 
at kanten på luen ikke utvider seg. 
Legg opp 43 (46) 49 m med den kontrastfargete tråden på p nr. 4 , dvs. halvparten så mange masker 
du trenger til hele luen. 

Sett til refleksgarnet og strikk 4 p glattstrikk, den første pinnen strikkes vrangt, slik at du avslutter 
med 1 pinne rett. Nå skal du plukke opp masker fra vrangen slik at du får 85 (91) (97) m på pinnen.
Strikk første maske vrang. Før tuppen av høyre pinne ovenfra og ned i den hvite vrangmasken ved 
oppleggsraden– se bilde – sett masken på venstre pinne og strikk den vridd rett . *Strikk neste mas-
ke på venstre pinne vrang, før tuppen av høyre pinne ovenfra og ned i den hvite vrangmasken ved 
oppleggsraden, sett masken på venstre pinne og strikk den vridd rett*. Gjenta *–* ut pinnen. 

Fortsett med mønster som følger:
Ta 1 m løst av p med garnet foran arb, *2 r, 2 vr*. Gjenta *–* ut p. Gjenta denne pinnen på hele arb til 
luen måler 17 (19) 20 cm. 

Nå skal du felle til toppen: 
1. p: Strikk *2 r sm, 2 r*. Gjenta *–* til du har 1 m igjen og avslutt med 1 r.
2. p: Strikk rett (danner rillestrikk i toppen). 
3. p: *2 r sm, 1 r*. Gjenta *–* ut p.
4. p: Strikk rett.
5. p: 2 r sm ut p. 

Trekk garnet gjennom de resterende m og 
stram godt. Sy sammen luen bak.  
Fjern den kontrastfargete tråden.


