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Håndstrikket  - alltid spesielt!

A	

C	fritidsgarnB	

Nisseluer 
strikket i 
Fritidsgarn. 

 



Kit nr 68  

Blå, tovet lue               A 

Størrelse: 
(2-4) 6- 8 (10-12) år Voksen 

Garn: 
fritidsgarn (100 % ull, 50 gram 
= ca 70 meter) 

Garnmengde: 
Blått 5924: (150) 150 (200) 250 
gram

Veiledende pinner: 
Liten rundp og strømpep nr 5½  

Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10 
cm

Legg opp (84) 90 (96) 102 m på 
rundp nr 4½, og strikk glattstrikk 
rundt.  
Strikk til arb måler ca (24) 26 
(28) 30 cm, fell til topp slik: 
Strikk *(12) 13 (14) 15 r, 2 r 
sm*, gjenta fra *-* omg rundt. 
Strikk 7 omg uten felling. 
Strikk *(11) 12 (13) 14 r, 2 r 
sm*, gjenta fra *-* omg rund. 
Strikk 6 omg uten felling.  
Strikk *(10) 11 (12) 13 r, 2 r 
sm*, gjenta fra *-* omg rundt. 
Strikk 5 omg uten felling.  
Fell videre med 5 omg mellom 
hver felling, og med 1 m mindre 
mellom fellingene for hver gang 
til det gjenstår 6 m.  
Klipp av tråden, trekk den 
gjennom m og fest tråden godt. 

Toving:
Tov luen som beskrevet. 

Brett evt luen utover, se foto. 

Tovet, rød hjelm          B 

Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 

Garn: 
fritidsgarn (100 % ren ull, 50 
gram = ca 70 meter) 

Garnmengde: 
Rødt 4120: (100) 100 (150) 
gram

Veiledende pinner: 
Strømpep og liten rundp nr 5½ 
Rundp nr 5 til kanten 

Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10 
cm

Beg med den ene øreklaffen. 
Legg opp (7) 8 (9) m på rundp nr 
5½. Strikk glattstrikk frem og 
tilbake, samtidig som det økes 1 
m i hver side på hver p til i alt 
(13) 14 (15) m.  
Strikk til klaffen fra 
oppleggskanten måler (9) 10 
(11) cm.  
Klipp av tråden og sett m på en 
hjelpep. Strikk en øreklaff til på 
samme måte, ikke klipp av 
tråden.
Strikk fra r-siden r over disse m 
og legg opp (16) 18 (18) nye m i 
slutten, strikk r over den andre 
øreklaffens m = (42) 46 (48) m. 
Fortsett i glattstrikk fram og 
tilbake, samtidig som det økes 1 
m i beg og slutten av hver p i alt 
(5) 5 (6) ggr = (52) 56 (60) m. 
Legg opp (28) 29 (30) m i 
slutten av p (= midt foran) og 
fortsett rundt i glattstrikk = (80) 
85 (90) m. Strikk til luen fra 
opplegget midt foran måler 8 cm.  
Fell (0) 5 (2) m jevnt fordelt = 
(80) 80 (88) m. Strikk til luen 
midt foran måler (14) 15 (16) 
cm.
Fell slik: *2 r sm, (8) 8 (9) r*. 
Gjenta fra *-* omg rundt.  
Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg: Strikk *2 r sm, (7) 
7 (8) r*, gjenta fra *-*, strikk 1 
omg uten felling. Fortsett å felles 
annenhver omg, med 1 m mindre 
mellom fellingene til det gjenstår 
8 m.  
Klipp av tråden, trekk den 
gjennom m og fest tråden godt. 

Kant rundt luen:
Beg midt bak, strikk opp ca 3-4 
m pr 2 cm på rundp nr 5 rundt 
hele luen med begge klaffene. 
Rundt buene på klaffene må det 
strikkes opp litt tettere med m 
slik at ikke disse strammer seg. 
Strikk i alt 4 p r frem og tilbake 
(= riller). 
Fell av.  
Sy sm kanten. 

Tov luen som beskrevet.     

Tovet, rød nisselue      C 

Størrelse: 
(4-6) 8-10 (12) år 

Garn: 
fritidsgarn (100 % ren ull, 50 
gram = ca 70 meter) 

Garnmengde: 
Rødt 4120: 300 gram alle str 

Veiledende pinner: 
Liten rundp og strømpep nr 5½ 

Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10 
cm

Legg opp (86) 90 (94) m på 
rundp nr 5½, og strikk 12 cm 
glattstrikk rundt.  
Strikk 1 omg vr til brettekant, 6 
cm glattstrikk. Vend vr-siden ut 
og fortsett med glattstrikk til arb 
fra oppleggskanten måler 22 cm. 
Sett et merke i omg første m (= 
midt bak).  
Fell slik: Strikk merkem, 2 r sm, 
strikk r til det gjenstår 2 m på 
omg, ta 1 m løs av, 1 r, trekk 
den løse m over.  
Strikk 3 omg uten felling. 
Fell slik hver 4. omg, til det 
gjenstår 4 m i toppen.  
Klipp av tråden, trekk den 
gjennom m og fest tråden godt. 

Tov luen som beskrevet. 

Lag en lang, løs dusk av garnet 
og sy fast i toppen etter at luen 
er ferdig tovet og tørket.   
Brett evt luen utover, se foto. 

Toving: 
Tov luen i maskin med vanlig 
vaskepulver på 40 - 60 grader. 
Vær oppmerksom på at tovingen 
blir forskjellig fra maskin til 
maskin.
Etter sentrifugering strekkes og 
formes luen i fasong og legges 
flatt til tørk.  
Om du fremdeles syns at luen er 
for stor, kan du gjenta denne 
prosessen.
Senere vasking gjøres ved 30-40 
grader og med for eks Milo. 
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