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VIKING FK LUE
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Legg opp 112 m med farge 1 på rundp nr 4. Strikk 

3 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Videre strikkes 

glattstrikk i 17 cm. Snu arbeidet med vrangen ut. 

Herfra måles arbeidet videre. Strikk glattstrikk videre 

(de nederste 15 cm skal brettes opp 2 ganger, slik at 

glattstrikket kommer på retten). 

Når arbeidet måler 20 cm (målt fra der arbeidet ble snudd), 

settes 8 merker i arbeidet med 14 m mellom hvert merke. 

På neste omgang strikkes 2 r sammen etter hvert merke. 

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 5 ganger, 

og deretter på hver omgang til det gjenstår 8 m. 

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m. Brett først opp 

7 cm, deretter 8 cm, slik at det blir 3 dobbelt nederst. Midt 

foran på oppbretten skal diagram A sys på med maskesting. 

På siden bak skal diagram B sys på med splittsøm. 

VINNERBIDRAG INNSENDT AV 

Martha Ingebrigtsen Torsteinbø

GARN 

NORDAVIND 100 % superwash ull, 50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

One Size

GARNFORBRUK

Farge 1 3 nøster

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste

FARGER

Farge 1 Marine 116

Farge 2 Hvit 104

Farge 3 Gull 117

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep 4

Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 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.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Trine Lise Høyseth

FORKORTELSER

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

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.
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For oppskrift på pannebånd se FS 06-04



3

Se hele fotballkolleksjonen på mjukstrikk.no

DIAGRAM  

A

B

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3

MASKESTING


