Flygerhjelmen
Flygerhjelmen er både mamma og småens favorittlue. Den sitter der den skal, uten å gli
ned i øynene eller la øret henge ute. Flygerluen finnes i tynn og tykk versjon.

Fakta
Str. 1 (2) år
Garn: 50 gram Shetland soft fra Malsen og Mor
Pinne: 3 mm rundpinne
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Strikk slik:
Den tynne luen strikkes med enkel tråd Shetland soft på pinne nr. 3.
Den tykke luen strikkes med dobbel tråd Shetland soft på pinne nr. 3.
Hele luen strikkes i ribbestrikk 1 r, 1 vr.
TYNN LUE
Strikk første øreflapp:
Legg opp 3 m med enkel tråd Shetland soft på pinne nr. 3
1. omg (vrangsiden): 1 r, 1 vr, 1 r
2. omg (rettsiden):

1 r, øk, 1r, øk, 1 r

3. omg (vrangsiden): 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr
4. omg (rettsiden):

1 r, 1 vr, øk, 1 r, øk, 1 vr, 1 r

5. omg (vrangsiden): 1 vr, 1 r, 3 vr, 1 r, 1 vr
6. omg (rettsiden):

1 r, 1 vr, 1 r, øk, 1 r, øk, 1 r, 1 vr, 1 r

Økningene skjer på rettsiden.
Øk ved å ta opp tråden mellom to masker og strikke den vridd rett.
De 3 midterste maskene strikkes alltid vrangt på vrangsiden.
Fortsett å strikke i ribb, 1 r, 1 vr.
Hver 2. omg øker du 1 m på hver side av midtmasken.
Fortsett slik til du har 37 (41) m, avslutt med en rettomgang.
Legg opp 35 (39) m etter maskene i øreflappen. Legg arbeidet til side.
Strikk en øreflapp til, avslutt med en rettomgang. Strikk øreflappen inn på samme pinne som
øreflapp 1. Øreflapp 2 strikkes i flukt med maskene som du la opp etter øreflapp 1.
Legg opp 5 (7) m til slutt.
=114 (128) m
Resten av luen strikkes nå rundt i ribbestrikk 1 r, 1 vr.
Omgangen begynner ved første øreflapp.
Strikk til luen måler 8 (10) cm fra oppleggskanten.
I siste omgang før du begynner å felle plasseres to maskemarkører slik:
Str 18 (20) m i ribbestrikk (til midtmasken i øreflappen), plasser maskemarkør, strikk 72 (80) m i
ribbestrikk, plasser maskemarkør, strikk ribbestrikk ut omg.
Fellinger på hver side:
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1. omg: str ribbestrikk til 2 m før maskemarkør, *strikk 2 vridd r sammen, 1 r, 2 r sammen*
Str ribbestrikk til 2 m før maskemarkør, gjenta mellom *, str ribbestrikk ut omg.
2. omg: str ribbestrikk 1 r, 1 vr. De 3 m over fellingene strikkes rett.
Gjenta de to felleomg totalt 10 ganger, til du har 74 (88) m.
Fellinger i toppen:
Str 1 omg alle m r.
Neste omg: *strikk 1 r, 2 r smn *, gjenta ut omg
Str 4 omg ribbestrikk 1 r, 1 vr
Str 1 omg alle m r.
Neste omg: *strikk 1 r, 2 r smn *, gjenta ut omg
Str 3 omg ribbestrikk 1 r, 1 vr
Str 1 omg r
Neste omg: *str 2 r smn *, gjenta ut omg.
Trekk tråden gjennom de resterende maskene, snurp sammen og fest godt.
TYKK LUE
Strikk første øreflapp:
Legg opp 3 m med dobbel tråd Shetland soft på pinne nr. 3
1. omg (vrangsiden): 1 r, 1 vr, 1 r
2. omg (rettsiden):

1 r, øk, 1r, øk, 1 r

3. omg (vrangsiden): 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr
4. omg (rettsiden):

1 r, 1 vr, øk, 1 r, øk, 1 vr, 1 r

5. omg (vrangsiden): 1 vr, 1 r, 3 vr, 1 r, 1 vr
6. omg (rettsiden):

1 r, 1 vr, 1 r, øk, 1 r, øk, 1 r, 1 vr, 1 r

Økningene skjer på rettsiden.
Øk ved å ta opp tråden mellom to masker og strikke den vridd rett.
De 3 midterste maskene strikkes alltid vrangt på vrangsiden.
Fortsett å strikke i ribb, 1 r, 1 vr.
Hver 2. omg øker du 1 m på hver side av midtmasken.
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Øreflapp 1: Fortsett slik til du har 33 (37) m, avslutt med en rettomgang. Legg opp 29 (31) m etter
maskene i øreflappen. Legg arbeidet til side.
Strikk en øreflapp til, avslutt med en rettomgang. Strikk øreflappen inn på samme pinne som
øreflapp 1. Øreflapp 2 strikkes i flukt med maskene som du la opp etter øreflapp 1.
Legg opp 3 (5) m til slutt.
=98 (110) m
Resten av luen strikkes nå rundt i ribbestrikk 1 r, 1 vr.
Omgangen begynner ved første øreflapp.
Strikk til luen måler 8 (10) cm fra oppleggskanten.
I siste omgang før du begynner å felle plasseres to maskemarkører slik:
Str 16 (18) m i ribbestrikk (til midtmasken i øreflappen), plasser maskemarkør, strikk 62 (68) m i
ribbestrikk, plasser maskemarkør, strikk ribbestrikk ut omg.
Fellinger på hver side:
1. omg: str ribbestrikk til 2 m før maskemarkør, *strikk 2 vridd r sammen, 1 r, 2 r sammen*
Str ribbestrikk til 2 m før maskemarkør, gjenta mellom *, str ribbestrikk ut omg.
2. omg: str ribbestrikk 1 r, 1 vr. De 3 m over fellingene strikkes rett.
Gjenta de to felleomg totalt 3 (5) ganger, til du har 86 (90) m.
Fellinger i toppen:
Str 1 omg alle m r.
Neste omg: *strikk 1 r, 2 r smn *, gjenta ut omg
Str 3 omg ribbestrikk 1 r, 1 vr
Str 1 omg alle m r.
Neste omg: *strikk 1 r, 2 r smn *, gjenta ut omg
Str 2 omg ribbestrikk 1 r, 1 vr
Str 1 omg r
Neste omg: *str 2 r smn *, gjenta ut omg.
Trekk tråden gjennom de resterende maskene, snurp sammen og fest godt.

Knytesnorer & co
Luen har en god passform som gjør at den sitter fint på hodet. Den kan derfor brukes både med og
uten knytesnorer. Eller slå deg løs med dusker både i toppen og i hver øreflapp!
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Bruk av oppskriftene våre
Use of our patterns
© COPYRIGHT – ALLE RETTIGHETER RESERVERT – ALL RIGHTS RESERVED – MALSEN OG MOR 2012

Kopiering er ikke tillatt. Dette gjelder også digitale kopier og videresending av mønstre.
Våre oppskrifter er til personlig, ikke-kommersielt bruk.
Du kan imidlertid selge plagg basert på Malsen og Mors oppskrifter dersom:
1. plaggene er strikket i garn fra Malsen og Mor
2. plaggene er strikket av deg selv / produksjonen er i liten skala
3. plaggene merkes med «oppskrift fra Malsen og Mor»
Du kan ikke bruke Malsen og Mors logo eller våre bilder i forbindelse med markedsføring.

Spesification of copyright terms:
All copying is forbidden. This also applies to digital copying and forwarding of patterns.
Our patterns are for personal, non-commercial use only.
You may sell items based on Malsen og Mor’s patterns under the following conditions:
1. the item is knitted in yarn purchased from Malsen og Mor
2. the items are knitted by yourself / the production is small scale
3. the items are labeled “pattern from Malsen og Mor”
You cannot use Malsen og Mor’s logo or our pictures.
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