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Hjertegenser og lue       

Str.:  4 (6) 8 (10) år      
Garn:  Embla - Hifa 3 ullgarn og sølvtråd
Mengde: Bf. sukkerspinn 6114, 250 (300) 350 (400) g 
   Mf. 1 melert brun 6102, 100 (100) 100 (150) g
   Mf. 2 rødlilla 6076, 50 (50) 50 (50) g
Pinner:  Rundpinne (60 og 40 cm) og strømpepinner 3,5 og 4,0 mm
Overvidde: 74 (80) 84 (88) cm
Hel lengde: 43 (46) 46 (49)cm
Strikkefasthet:  20 m glattstrikk på p. nr. 4 = 10 cm
       
       
Bolen:
Legg opp 148 (160) 168 (176) m på p nr. 3,5 med mf. 2 og strikk 1 omg. vr. 
Skift til mf. 1 og strikk bråt slik (se vrangbord-diagram):
1. omg.: *2 r, 2 vr* Gjenta fra *-* ut omg.
2. omg.: r over r og vr over vr.
3. omg.: 1 vr, *2 r, 2 vr*. Gjenta fra *-* ut omg. og avslutt med 1 vr.
4. omg.: r over r og vr over vr.
5. omg.: *2 vr, 2 r*. Gjenta fra *-* ut omg.
6. omg.: r over r og vr over vr.
Fortsett å forskyve med 1 m på hver 2. omg. til bråtet måler 4,5 cm.

Skift til p nr. 4,0 og bunnfarge og øk jevnt fordelt 2 (0) 2 (4) m. Strikk 2 p glattstrikk, deretter diagram 1. 
Strikk videre til arbeidet måler 29 (31) 34 (35) cm. Her felles 8 m i hver side til ermehull. 

Erme:
Legg opp 32 (36) 40 (44) m på strømpep nr. 3,5 med mf. 2 og strikk en omg. vr. Skift til mf. 1 og strikk bråt som på 
bolen 4,5 cm. Skift til p nr. 4,0 og øk 1 m midt under ermet på første p med bunnfargen. Strikk ytterligere 1 p med 
bunnfarge. Strikk mønster etter diagrammet (slik at mønsteret begynner og slutter likt). Samtidig økes 2 m midt under 
ermet på hver 5. omg. til du har 57 (63) 69 (75) m.
Når ermet måler 28 (32) 35 (38) cm felles 8 m midt under ermet. Legg arbeidet til side, og strikk det andre ermet på 
samme måte.

Bærestykke:
Sett delene sammen på rundpinne. Begynn på ryggen. Strikk 1 rad uten felling. På neste omgang strikkes 1 r, 2 r 
sm, strikk til det er 3 m igjen til ermet. Strikk 2 vridd r sammen, 2 m r, 2 r sm, osv. ut omg. Fell til raglan på annenhver 
omgang.  Når arbeidet måler 36 (39) 42 (45) cm settes 16 (20) 22 (24) m midt foran på en tråd. Fell videre til hals på 
hver side 2 m 1 gang og 1 m 2 ganger. Når arbeidet måler 39 (42) 45 (48) cm settes resten av m på en tråd.

Montering:
Begynn bak på ene siden og plukk opp 76-88 m rundt halsen (inkl. maskene på tråd) på p nr. 3,5 med mf 1 og strikk 
6 omg. vr.bord (som på bolen).  Skift til mf. 2 og strikk 1 omg. r. Fell av med en vr omg. Broder mønster i maskesting 
etter diagram 2. Bruk dobbel sølvtråd.
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Vrangbord - diagram

Diagram 1 - bord nederst på bol og ermer.

              
  

Diagram 2 - midt på forstykket (broderes)
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Lue:
Legg opp 92 (92) 100 (100) m på p nr. 3,5 med mf. 2 og strikk 1 omg. vr. Skift til mf. 1 og strikk vr.bord som på bolen 
(se vrangbord-diagram). Etter 3 cm strikkes inn et felt på luen i rettstrikk som skal være 11 m bredt og 11 omg. høyt 
(for hjertebroderi).
Når arbeidet måler 13 (14) 14 (15) cm strikkes hver 4. 2 vr m sammen til 1. Det felles videre på hver 2. omgang på 
samme måte ved å forskyve fellingen til neste 2vr m til alle vr m er strikket sammen = 69 (69) 75 (75) m. Strikk så 
sammen de r m på samme måten = 46 (50) 54 (54). Fortsett fellingene ved å strikke hver r og vr. m sammen til r. = 23 
(23) 25 (25) m. Deretter strikkes 2 og 2 m sm til 1 m. Trekk en tråd gjennom de resterende m og fest godt.

Bruk mf. 2 og broder hjertet på rettstrikk-feltet på luen med maskesting. Broder de 3 m inni hjertet med sølvtråd.

Diagram til lue.

                     
       
                     


