i samarbejde med

Happy Luffer
Størrelser: Dame, (herre)
Forbrug: 1 Nøgle Happy Sheep plus en rest af samme kvalitet i en kontrastfarve.
Pinde: Strømpepinde 5 mm
Strikkefasthed: 18 m på 10 cm
Mål: Luffen er 10, (11) cm bred og 25, (25) cm høj.
Superenkle luffer, strikket på store pinde i tykt garn. Et hurtigt weekendprojekt.
Køb garn til opskriften her:
http://shop.hobbii.dk/happy-luffer
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Side 1

Luffe
Kant
Slå 34 (38) masker op med bundfarven på pind 5 mm. Strik 9 omgange to-farvet glatstrik
således:
Hold begge garner over pegefingeren, som når der strikkes med én farve. Den lyse
kontrastfarve (dominans) ligger tættest på håndryggen og bundfarven ligger nærmest
fingerspidsen.
Dette gør, at kontrastfarven fremstår bredere end bundfarven. Det lyder skørt, men det er
rigtigt.
OBS: Hvis du strikker en lyse luffer, skal den mørke farve strikkes som dominant farve.
Luffe
Bryd kontrastfarven og fortsæt med bundfarven.
OBS.Ved at strikke med én farve ændrer strikkefastheden sig lidt og det strikkede bliver en
smule løsere end før. Forsæt derfor med samme maskeantal som før.
Strik 8 (10) omgange glatstrik. Strik hen til omgangs start. Nu tages der ud til tommel.
Tommel, højre luffe
1. omgang: Slå om, 1 ret, slå om. Strik glatstrik omgangen ud.
2. omgang: Strik glatstrik og strik omslagene drejet ret.
3. omgang: Slå om, 3 ret, slå om. Strik glatstrik omgangen ud.
Der tages ud på denne måde til der er 9 (11) masker til tommel.
Tommel, venstre luffe
I modsætning til højre tommel strikkes venstre tommel sidst på omgangen.
1. omgang: Strik glatstrik til der er 1 maske tilbage på omgangen, slå om, 1 ret, slå
om.
2. omgang: Strik glatstrik og strik omslagene drejet ret.
3. omgang: Strik glatstrik til der er 3 masker tilbage på omgangen, slå om, 1 ret, slå
om.
Der tages ud på denne måde til der er 9 (11) masker til tommel.
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Hånd, begge luffer
Sæt de nye masker til tommel på en tråd og lad dem hvile, mens resten af vanten strikkes
færdig.
Slå 2 nye masker op over de hvilende tommel-masker = 36 (40) masker. Strik rundt i
glatstrik til arbejdet måler 21 (22) cm.
Sæt en markør ved omgangens start og igen efter 18 (20) masker.
Der tages ind på hver side af markøren, men kun på hver 2. omgang.
Der tages ind ved at strikke omgangens første 2 masker ret sammen, strik frem til 2 masker
før markøren, strik 2 masker drejet ret sammen, strik 2 masker ret sammen, strik frem til 2
masker før markøren, strik 2 masker drejet ret sammen. Der er tages 4 masker ind på denne
omgang.
Ved at strikke skiftevis ret og drejet ret sammen hælder indtagningerne mod hinanden og
danner en pæn kant.
Tag ind til der er 6 (8) masker.
Bryd garnet og træk det gennem maskerne.
Tommel
Strik 5 masker op langs hullet til tommel og der strikkes rundt i glatstrik over de 14 (16)
masker. Strik til tommelen måler 4,5 (5) cm fra de ny-opsamlede masker. Strik maskerne
sammen 2 og 2. Strik én omgang ret. Bryd garnet og træk det gennem alle de resterende
masker.
Hæft alle ender og nyd dine nye vanter på de kølige dage.

Rigtig god fornøjelse
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