
Solholmen-lua 

Arbeidet strikkes rundt på liten rundpinne eller med settepinner, nedenfra og 

opp. Størrelse ca. 3-6 og ca. 7-12. Lengde økes om ønskelig i vrangbord eller rett 

etter mønster A. 

 

Vrangbord: legg opp 144-160 masker på pinne 2,5 med petrol. Strikk én 

omgang rett. Strikk deretter vrangbord rundt (= 2 rett / 2 vrang) i 5-6 cm. Strikk 

1 omgang rett der det felles 24 masker jevnt fordelt = 120-136 masker. 

 

Mønster: bytt til pinne 3. Strikk 7 omganger i bunnfargen. Strikk deretter etter 

mønster A rundt (= 15-17 rapporter á 8 masker). HUSK PÅ STRIKKEFASTHETEN! 

Når mønster A er strikket ferdig, måler arbeidet ca. 13-15 cm. Nå strikkes det 1 

omgang rett der det felles 0-4 masker jevnt fordelt = 129-132 masker. Hvis du vil ha en litt større lue, kan 

du fortsette med noen omganger i gult før du begynner på fellingen. 

Felling: nå settes det merker i arbeidet med 12 masker mellom hvert merke. 

På neste omgang felles det 1 maske før hvert merke ved å strikke 2 masker 

rett sammen (maske 11 og maske 12). Bytt til settpinner ved behov hvis du 

bruker liten rundpinne. 

Fell slik hver 2. omgang totalt 10 ganger i alle størrelser (først sammen 

maske 11 og 12, deretter sammen maske 10 og 11 osv.). På neste omgang 

strikkes alle maskene rett sammen 2 og 2. Strikk 1 omgang til der alle 

maskene strikkes rett sammen 2 og 2. 

Klipp tråden, trekk den gjennom de resterende maskene, stram tråden og fest godt. Sy inn løse tråder. 

Luen måler ca. 18-20 cm. 

Mønster A

Garn og farger: 

Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 24 m x 32 p 

I denne oppskriften er det brukt Drops Flora i 

disse fargene: 

Nr. 11 Petrol mix       (50 g) 

Nr. 13 Jeansblå uni   (50 g) 

Nr. 17 Gul mix           (50 g) 

Det er mulig å bruke garn som tilsvarer samme 

strikkefasthet, men det er alltid lurt å strikke en 

prøvelapp før du setter ordentlig i gang. 

Ett nøste i hver farge holder til to luer. 
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