
APALLUE
Klassisk Eleganse



Apallue
Klassisk og lekker alpelue som strikkes fra toppen og ned. 

Litt tykt garn gir fint hold i luen.

Størrelser: 
(9 m) 1-2 år (3-6 år) 7-10 år 

Pinner: 
3,5 mm 40 cm

4 mm 40 cm + settpinner 

Strikkefasthet: 
18 m/10 cm 

Garn til faste dager: Dobbel tråd DSA Alpakka Wool
(50 g/166 m, 60% alpakka, 40% ull) 

(1) 1 (2) 2 n

Garn til tøffe dager: DSA Alpakka Tweed
(50 g/80 m, 50% alpakka, 30% merinoull, 20% donegal) 

(1) 1 (2) 2 n 
 

Annet: 
Eventuelt dusk i toppen

Modell: 
1-2 år, Alpakka Wool, 525 Marine
1-2 år, Alpakka Tweed, 101 Tweed



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Legg opp 6 m. Strikk rundt.
Strikk 1r, 1k, 6 ggr. = 12 m
Strikk 1 omg r. Strikk 2r, 1k, 6 ggr. = 18 m
Strikk 1 omg r. Strikk 3r, 1k, 6 ggr. = 24 m
Fortsett å øke annenhver omg med 1 rettm mer mellom hvert k 
til du har (108) 114 (126) 138 m på p.
Totalt (17) 18 (20) 22 økninger. 

Strikk 1 omg r. 
Strikk (16) 17 (19) 21 r, 2rsm, 6 ggr.
Strikk 1 omg r. 
Strikk (15) 16 (18) 20 r, 2rsm, 6 ggr.
Fortsett å felle annenhver omg med 1 m mindre mellom for hver 
gang, totalt (6) 6 (7) 8 ggr.
=(72) 78 (84) 90 m på p.
Bytt til p 3,5 og strikk 1 omg r. 
Strikk 1r/1vr rundt i (3,5) 3,5 (4) 4 cm.
Fell løst av med r over r og vr over vr. 
 
Fest trådene. 
Skyll opp luen og tørk den flatt i fasong. 
Damp eventuelt litt for å holde fasongen enda bedre.
Sy dusk på toppen hvis du ønsker. 
 

Apallue

m  =  maske
p  =  pinne
r  =  rett
vr  = vrang
omg  =  omgang
ggr  =  ganger
k  =  kast
rsm  =  rett sammen
vrsm  =  vrang sammen
arb  =  arbeid
2rsm = 2 rett sammen

Apal er kanskje bedre kjent som villepler – bittesmå, steinharde og 
sure, men en slags søte på sin egen måte. 
Ihvertfall med kanel og sukker. Omtrent som en trassalder.


