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HJELPEP GLOW

GG16∙12 FLETTELUE
DESIGN

Gjestal

GARN

GLOW 85 % akryl, 15 % reflekterende
tråd, 50 gram = 50 meter

STØRRELSER

2/4

GARNFORBRUK
Rosa 144

2

(6/8)

10/12

(2)

3

år

nøster

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 8.
Hjelpep.

STRIKKEFASTHET

11 m glattstrikk på p nr 8 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Begynn med den ene øreklaffen: Legg opp 3 (4) 4 m på p nr

Fest tråden på vrangen. Flett en flette i hver øreklaff slik: Klipp

8 og strikk frem og tilbake i glattstrikk samtidig som det på 2.

9 lange tråder av garnet og trekk trådene halvveis gjennom 2.

p (retten) økes 1 m i hver side innenfor 1 kantm (som strikkes

p på øreklaffen. Knytt en knute = 18 tråder. Flett en tett flette

i glattstrikk). Gjenta økningene på 4. hver p til det er 11 (12) 12

med 6 tråder til hver del til fletten måler ca. 10-16 cm (eller

m på p. Strikk til arbeidet måler 10 cm.

ønsket lengde). Knytt en knute og la trådendene henge ut av
knuten (se bilde).

Sett m på en hjelpetråd (pass på at du avslutter etter en p fra
vrangen) og strikk den andre øreklaffen på samme måte. Sett
ikke m på en hjelpetråd denne gangen, men legg opp 6 (8)
10 nye m til bak på luen, strikk m fra hjelpetråden og legg
opp 19 (19) 21 nye m til midt foran på luen (= 47 (51) 55 m).
Strikk 14 (16) 17 m r. Sett et merke, omgangen begynner nå
her (= midt bak). Strikk videre 4 (5) 6 omganger rundt i
glattstrikk over alle m.
LYS I MØRKET!
Strikk nå glattstrikk over de første og siste 3 (5) 7 m i omgan-

Jo flere reflekser, jo bedre! Det gjelder alle, men særlig

gen og mønster etter diagrammet over de midterste 41 m.

barna og deg som ferdes ute på mørke veier.

Etter at mønsteret er ferdig strikket, strikkes det videre i

GLOW med reflekterende tråd egner seg supert til f.eks.

glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang felles jevnt fordelt

luer, pannebånd, løshalser, skjerf, vanter, votter og støvel

til 44 (48) 52 m. Strikk 2 omganger glattstrikk og fell videre

mansjetter.

slik: *Strikk 2 m vridd r sammen, 7 (8) 9 m r, 2 m r sammen*,

NB! Vær obs på at denne typen garn ikke er en godkjent

gjenta fra *-* ut omgangen. Gjenta fellingsomgangen på 4.

refleks! En godkjent refleks skal reflektere en viss mengde

hver omgang til det er 20 (24) 20 m igjen i omgangen (det

lys, og dekke en viss flate av plagget. Derfor anbefaler

blir 2 m mindre mellom fellingene for hver fellingsomgang).

Gjestal Garn at man alltid bruker en godkjent refleks i

Strikk 1 omgang med 2 og 2 m r sammen (= 10 (12) 10 m

tillegg til plagg strikket i garn med reflekterende tråd.

igjen). Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.
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DIAGR AM

Begynn her

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Sett 1 m på en hjelpep foran arbeidet,
strikk 1 m vr, strikk m fra hjelpep r
Sett 1 m på en hjelpep bak arbeidet,
strikk 1 m r, strikk m fra hjelpep vr
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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