
 

Strikket Sky-sett



 

Last ned PDF her

Et nybegynnervennlig sett med lue og hals, som er mykt og varmt til høst og vinter. Settet er strikket i
håndfarget garn fra Nordic Sky Bergen.

Mål

Størrelse: One Size

Mål lue: Omkrets ribb, lett utstrakt: 40 cm (husk at ribben gir etter). Lengde: 20 cm.

Mål hals: Omkrets glattstrikk: 56 cm. Lengde: 26 cm.
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Materialer

1 nøste Nordic Sky Bergen. 

Strikkepinne: 

Rundpinne 60 cm og strømpepinne str. 3,5 mm

Strikkefasthet

Strikkefasthet: 10 cm = 27 masker

MERK: Strikkefastheten må matches, da settet er designet spesifikt til å passe til 1 fedd Bergen
Nordic Sky. 

DERIMOT: Hvis du ønsker et smalere, men lengre sett, kan du gå ned til pinnestørrelse 3 og strikke
de glattstrikkede stykkene et par cm lengre. 

Fremgangsmåte

Halse

Legg opp 152 masker på rundpinne 3,5.

Strikk rett en pinne tilbake. 

Sett en maskemarkør og koble arbeidet. 

Strikk 8 cm ribb, 2 rett, 2 vrang. 

Strikk 8 cm glattstrikk. 

Strikk 8 cm ribb, 2 rett, 2 vrang. 

På den siste pinnen vendes arbeidet og det felles av fra vrangsiden. Fell av løst i rettmasker. 

Tips til felling: Gå evt. opp en pinnestørrelse, her til 4, så blir det enklere å få en pen og ensartet
felling. 

Fest ender – og hus å feste sammen de små åpningene på første og siste pinne. 

Lue

Legg opp 140 masker på rundpinne 3,5. 
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Strikk rett en pinne tilbake. 

Sett en maskemarkør og koble sammen arbeidet. 

Strikk 8 cm ribb, 2 rett, 2 vrang. 

Strikk 8 cm glattstrikk. 

Nå begynner fellingene: 

Strikk en omgang rett. 

Strikk en omgang sånn: 1 rett, 2 rett sammen omgangen rundt. 

Gjenta disse to omgangen til det er 9 masker igjen. Når maskene ikke lenger kan strikkes på
rundpinne, skiftes det til strømpepinne. 

Merk: Det er ikke alle pinner som slutter med 2 rett sammen, men det betyr ikke noe. 

Klipp garnet, sett det på en nål og trekk nålen gjennom de 9 maskene og trekk dem sammen. 

Fest endene – og husk å montere sammen den lille åpningen på første pinne. 

God strikkelyst. 

 

 

 

Design: Hanne Justesen
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