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Hortenslua 
 
Str. Medium / Large 
54-56 cm / 57-59 cm 
 
Materialer: 50g Sunday fra Sandnes 
1 rundpinne nr. 3, 40cm 
Settpinner/strømpepinner nr. 3 
 
Eventuelt 1 rundpinne nr. 2, 40cm (hvis du vil 
strikke inn bretten – forklaring følger) 
Strikkefasthet 28m på pinne 3 = 10 cm 
 
 

 

Legg opp 120m / 140m på rundpinne 3 og strikk 12 cm rett opp, da blir bretten ca 6 cm. 
 

 

 
Hvis du velger å strikke opp bretten, som er 
litt plundrete, men som blir penere enn å sy, 
er det nå pinne nr. 2 kommer inn i bildet.  
(Det er alltid er enklere å plukke opp med 
tynnest mulig pinne). 
 
Du plukker altså opp alle 120 / 140 
oppleggsløkkene på pinne nr. 2, for deretter å 
stikke den høyre pinne nr 3 gjennom begge 
maskene (dvs både masken som står for tur til 
å strikkes og løkken) og strikker de to 
sammen. Når du har gjentatt dette ut 
omgangen, har du en perfekt ”rull” nederst på 
lua, og jobber nå med kun rundpinne nr. 3. 

 
Fortsett med glattstrikk oppover med pinne 3 til hel lengde er 16 / 17 cm eller ønsket lengde. 
Nå starter fellingen på annenhver omgang, dvs. én omgang uten felling. 
 
Medium:      Large: 
*Strikk 10m, 2m sm* ut omg.  = 110m  *Strikk 12m, 2m sm* ut omg.  = 130m 
*Strikk 9m, 2m sm* ut omg. = 100m  *Strikk 11m, 2m sm* ut omg. =120m 
*Strikk 8m, 2m sm* ut omg. = 90m  *Strikk 10m, 2m sm* ut omg. =110m 
*Strikk 7m, 2m sm* ut omg. = 80m  *Strikk 9m, 2m sm* ut omg. =100m 
*Strikk 6m, 2m sm* ut omg. = 70m  *Strikk 8m, 2m sm* ut omg. = 90m 
*Strikk 5m, 2m sm* ut omg. = 60m  *Strikk 7m, 2m sm* ut omg. = 80m 
*Strikk 4m, 2m sm* ut omg. = 50m  *Strikk 6m, 2m sm* ut omg. = 70m 
*Strikk 3m, 2m sm* ut omg. = 40m  *Strikk 5m, 2m sm* ut omg. = 60m 
*Strikk 2m, 2m sm* ut omg. = 30m  *Strikk 4m, 2m sm* ut omg. = 50m 
*Strikk  1m, 2m sm* ut omg. = 20m  *Strikk 3m, 2m sm* ut omg. = 40m 
*Strikk 2m sm* ut omg.  = 10m  *Strikk 2m, 2m sm* ut omg. = 30m 
      *Strikk 1m, 2m sm* ut omg. = 20m 
      *Strikk 2m sm* ut omg.  = 10m 
 
Klipp av tråden. Strikk tråden og dra den helt gjennom hver av de gjenstående maskene. 
Fest tråder. Enklere blir det ikke!  


