
Klær barn kan leke i

Revelue
av Malsen og Mor / Unni Cathrine Eiken

Myk og god barnelue med øreklaffer og revemotiv. Er det så nøye hva den sier, da?

Fakta

Str. 1 (2) 4 år

Garn: Semilla økologisk ull fra BC garn
farge A: 50 gram
farge B: 50 gram

Pinne: 3 mm og 4 mm

Strikkefasthet: 23 m / 26 rader per 10 cm mønsterstrikk på pinne 4

Mål, liggende flatt
Vidde: 18 (21,5) 25 cm
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Strikk slik

Luen strikkes i Semilla økologisk ull på pinne 4. Knytesnorene og øreflappene strikkes først, så 
legges det opp tilleggsmasker til luens hoveddel. Luen strikkes som et rektangel som maskes 
sammen i toppen til slutt.                                                                                                                      

Luen

Øreklaff:
Legg opp 3 m på 3 mm strømpepinne, strikk i-cord / hestetømmer over disse 3 maskene i 18 cm.
I-cord / hestetømmer strikkes ved at man strikker de 3 maskene rett, skyver maskene frem igjen på 
strømpepinnen uten å snu arbeidet, og fortsetter med å strikke de tre maskene rett. Dette gjentar 
man til snoren har ønsket lengde.
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Bytt til pinne 4. Strikk rillestrikk, øk 1 m i begynnelsen og slutten av hver omgang. Fortsett å øke 
slik til du har 25 (27) 29 m på pinnen. Strikk 4 omg uten økninger. Legg øreklaffen til side og strikk 
en til.

Sett begge øreklaffene inn på samme rundpinne. Pass på at begge øreklaffene vender samme vei, 
du skal ha vrangomgangen mot deg, slik at du kan fortsette å strikke rett på første omgang.

Strikk alle m rett på første øreklaff, legg opp 28 (32) 40 nye masker, strikk andre øreklaff, legg opp 
6 (8) 8 nye masker. Plasser en maskemarkør for å markere omgangens begynnelse. Omgangen 
begynner før venstre øreklaff.
= 84 (94) 106 m

Strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 2 cm.

Strikk en omg glattstrikk, øk 4 (10) 14 m jevnt fordelt på omg.
= 88 (104) 120 m

Fortsett i mønster med to farger etter diagram 1.

Gjenta diagrammet 2,5 (3) 3 ganger.

Strikk 5 (6) 7 omg glattstrikk med bunnfargen

Fordel maskene på to rundpinner, slik at forstykket med 44 (52) 60 m er på en pinne, og 
bakstykket med 44 (52) 60 m er på en annen pinne. Mask sammen forstykket og bakstykket. 
Alternativt kan du bruke kitchener stitch-metoden, som gir en meget pen og usynlig søm.

Diagram 1
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Bruk av våre mønstre
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.

  Malsen og Mor 2013 


