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LOVIKKA

MOA ALT. TINDRA



91325 LOVIKKAVOTTER & RUSSERLUE MED DETALJER I TINDRA OG MOA
GARNKVALITET (A-E) Lovikka (100 % Ull. Hesper ca. 100 g = 60 m)
GARNKVALITET (A,C,D,E) Moa (82 % Ull, 12 % Mohair, 6 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
GARNKVALITET (B) Tindra (100 % Polyester. Nøste ca. 50 g = ca. 90 m)
STØRRELSER (A-E)  XS/S(M/L)
GARNMENGDE LUE A,C,D,E
LOVIKKA Ca. 200(200) g (A: fg 7622 C: fg 7624 D: fg 7624 E: fg 7623)
MOA Ca. 100(100) g (A,C,E: fg 54003 D: fg 54004)
GARNMENGDE LUE B
LOVIKKA Ca. 200(200) g (fg 7621)
TINDRA Ca. 100(100) g (fg 61200)

GARNMENGDE VOTTER A-E
LOVIKKA Ca. 150(200) g (A: fg 7622 B: fg 7621 C: fg 7624 D: fg 7624 E: fg 7623 + restgarn till brodyr)
PINNER Nr. 4 og 5
RUNDPINNE Nr. 5, 60 cm
STRØMPEPINNER Nr. 5
HEKLENÅL Nr. 3.5 og 4.5
DESIGN & TEKST Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
OVERSETTELSE Karen Marie Vinje
STRIKKEFASTHET - TINDRA Ca. 20 m glattstr med 1 tråd på p nr. 4 = 10 cm.
STRIKKEFASTHET - MOA Ca. 20 m glattstr med 1 tråd på p nr. 4 = 10 cm.
STRIKKEFASTHET - LOVIKKA Ca. 14 m glattstr på p nr. 5 = 10 cm.
 Eller bytt til tykkere/tynnere p så strikkefastheten stemmer. Kontroller strikkefastheten nøye.

FORKORTELSER arb=arbeid(et), beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstr, kantm=kantmaske, 
 lm=luftmaske, m=maske, omg=omgang, p=pinne, rest=resten/resterende, r=rett, sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning.

FORKLARINGER Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i en m på forrige omg/rad, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, 
 trekk det gjennom de 2 m.
 Luftmaske (lm): Lag 1 løkke på tråden, *stikk heklenålen inn i løkken, 1 kast på nålen, trekk det gjennom løkken, gjenta 
 fra * til ønsket antall m.

TIPS & RÅD * For å unngå spørsmål: Les alltid oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
 * Markér størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge teksten i oppskriften.
 * Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte 
    strikkefastheten.
 * Bytte til nytt nøste: Knytt aldri sammen to garnender. Rekk i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca. 8 cm, og 
    legg dem om hverandre. Tvinn garnendene løst om hverandre og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på et nytt 
    nøste ved å trekke tråden ut fra midten på nøstet.

RUSSERLUE
PANNELAPP I LOVIKKA Legg opp 13(15) m på p nr. 5 og strikk glattstr fram og tilbake. 1. p strikkes vr. Øk 1 m i hver side innenfor 1 kantm annenhver p 
 til det er 23(25) m på p. Når arb måler ca. 8(9) cm sett arb på en maskenål.

ØRELAPP I LOVIKKA Legg opp 7(8) m på p nr. 5 og strikk 3 p glattstr fram og tilbake. 1. p strikkes vr. På neste p økes 1 m i hver side, innenfor kantm.
 Gjenta økn annenhver p til det er 17(20) m på p. Når arb måler ca. 11(12) cm, legges opp 8 (8) m i slutten på p. Strikk 
 ytterl 3(3½) cm. Sett arb på en maskenål. Stikk en ørelapp til på samme måten, men speilvendt.

LUE Beg med ørelappen som har 8(8) m i beg av p, bruk rundp nr. 5 og strikk glattstr fram og tilbake. Når det er 1 m igjen på p, strikkes
 den sm med første m på pannelappen, strikk over pannelappens m til det gjenstår 1 m, strikk denne m sm med den første m
 på neste ørelapp = 71(79) m. Strikk ytterl 21 p glattstr. Fell på neste p 20(24) m jevnt fordelt = 51(55) m. Strikk 3 p. 
 På neste p felles 16(18) m jevnt fordelt = 35(37) m. Strikk 3 p. På neste p felles 12(14) m jevnt fordelt = 23(23) m. Strikk 1 p. 
 På neste p strikkes 2 og 2 m r sm innenfor kantm. Strikk 1 p. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m og fest godt.

PANNELAPP I TINDRA
ELLER MOA (FÓR) Legg opp 19(21) m på p nr. 4 og strikk glattstr. 1. p strikkes vr. Øk 1 m i hver side annenhver p innenfor 1 kantm i til det 
 er 33(35) m på p. Når arb måler ca. 8½(9½) cm, felles alle m av.

ØRELAPP I TINDRA
ELLER MOA (FÓR) Legg opp 10(11) m på p nr. 4 og strikk 5 p glattstr. 1. p strikkes vr. På neste p økes 1 m i hver side innenfor 1 kantm. 
 Gjenta økn annenhver p til det er 24(29) m på p. Når arb måler ca. 11(12) cm legger du opp 11(12) m i slutten på p og 
 strikker ytterl 3(3½) cm. Fell av alle m. Strikk en ørelapp til på samme måten, men speilvendt.

MONTERING Sy sm luen midt bak. Nål fast ørelappene + pannelappen i Tindra eller Moa innenfor luens ørelapper + pannelapp i Lovikkagarnet. 
 Hekle fast ørelappene + pannelappen med heklenål 3.5 og Tindra eller Moa. Beg bak ved venstre ørelapp og hekle 1 rad fm 
 langs venstre nakkekant, ørelapp, langs pannelappen og langs høyre ørelapp + nakkekant. Klipp av garnet og fest tråden godt. 
 Sy fast avfellingskanten på ørelappen, som er strikket i Tindra eller Moa, inni luen. Lag 2 snorer, ca. 28 cm lange, og sy dem 
 fast nede på ørelappene.

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB TLF +46 – 26 27 30 30 E-POST info@jarbo.se
FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
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OBS! En rute = ½ m x 1 p

Markér midten på votten og luen. Tell ut hvor i siden du skal begynne. Stemmer ikke 
bredden på stingene med masketallet, begynner og slutter du med et kortere eller lengre 
sting. Træ den nederste raden først og deretter den øverste.

Midten

 www.jarbo.se

VOTTER Legg opp 30(32) m på strømpep nr. 5 og fordel m på 4 strømpep slik: 1. og 3. p: 8(8) m. 2. og 4. p: 7(8) m. Strikk rundt, 
 først 1 omg vr og deretter 11 omg glattstr (= r på alle omg). Vreng arb. Strikk 24(28) omg glattstr. Strikk nå de første 5(6) m på 1. p 
 med garn i avvikende farge (= markering for tommelen). Sett m tilbake på venstre p og strikk videre med vottens farge. Når 
 arb fra der du vrengte det måler ca. 19(22) cm, felles til toppen på votten slik: 1. og 3. p: strikk 1 r, ta 1 m løs av, strikk 
 1 r, trekk den løse m over den strikkede, strikk ut p. 2. og 4. p: Strikk til det gjenstår 3 m, strikk 2 m r sm, 1 r. Gjenta 
 fellingene annenhver omg ytterl 4(4) ggr. På neste omg strikkes 2 og 2 m r sm. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de 
 rest m, stram til og fest godt.

TOMMEL Trekk ut den fargede tråden. Plukk opp 13(14) m rundt tommelhullet. Fordel m på 3 strømpep og strikk glattstr rundt (= r 
 på alle omg). Når tommelen måler 5(5½) cm, strikkes 2 og 2 m r sm ut omg. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram 
 til og fest godt. Strikk den andre votten likt, men speilvendt. Markeringen for tommelen strikkes da over de siste m på den 4. strømpep. 

MONTERING Med heklenål nr. 4.5 hekler du en ca. 4 cm lang lm-lenke som du fester i 1. omg på votten i motsatt side av tommelen. 
 Klipp av garnet. Lag en dusk av alle fargene som er brukt i votten, og fest den i enden av lm-lenken. Brodér mønster med 
 samme farge som votten, eller i en avvikende farge på kanten (se forklaring). 


