
LILLENISSENS LUE
En kjappstrikka og god lue



Lillenissens Lue
Lillenissens lue er en tykk vinterlue til de minste i pixiestil. Lukningen under haka gjør at lua holder 

seg på plass, og bred kant holder halsen varm. Lua strikkes fra ansiktsåpningen og bakover, og 
halskanten plukkes opp til sist. Noen kortrader er med på å gi en god passform til hodet.

Størrelser:
6 mnd (1-2 år) 3-4 år

Pinner: 
6 mm rundpinne

7 mm rundpinne+hjelpepinne

Strikkefasthet: 
11 m / 10 cm

Garn: 
Sandnes alpakka ull (100m/50g, 65% alpakka og 35% ull)

100 g alle størrelser 
 

evt Dale Cotinga (80m/50g, 30 % alpakka og 70 % SW merinoull)
100 g alle størrelser

Kantgarn:
Dale Eco Fur (55m/50g, 70 % økologisk ull, 25 % alpakka og 5 % polyamid)

under 50 g alle størrelser

Modeller:
Sandnes alpakka ull Gråmelert 1042

Sandnes alpakka ull Beigemelert 2650 + Eco Fur Natur 1101
Dale cotinga Hvit 0010

Dale cotinga Kanel 2847

Annet tilbehør:
1-2 knapper, og eventuelt trykknapper for enkel åpning og lukking.

Velg selv om du vil ha en skikkelig julenisse med hvit pelskant og dusk på toppen, 
eller mer fjøsnisse uten pelskanten, med et enklere uttrykk.



Legg opp 40 (44) 48 m på p 6 i enkel dale eco fur, eller dobbel 
tråd hvis du ikke ønsker pelskant.
Strikk vrangbord 1r/1vr i 4 cm.
Bytt til dobbel tråd, strikk en omgang rett, bytt til p 7 og fortsett 
så i glattstrikk frem og tilbake til arbeidet måler 15 (16) 18 cm.

Nå skal det strikkes kortrader i glattstrikk for å forme luen til 
bakhodet: Strikk 36 (40) 44 m, snu, strikk 32 (36) 40 tilbake, snu. 
Fortsett slik frem og tilbake med 4 m mindre for hver gang til det 
er like mange masker på hver pinne. (20 (22) 24 m på hver p)

Snu arbeidet med vrangsiden ut. Fell av med tre pinner slik: legg 
pinnene inntil hverandre og bruk hjelpepinnen til å strikke to og 
to masker sammen, samtidig som du feller av. Klipp tråden.

Legg opp 10 m på 6 mm pinne med enkel tråd dale eco fur eller 
dobbel tråd hvis du ikke ønsker pelskant.
Så strikkes det opp masker til halskant langs nederkanten på lua, 
strikk opp i hver maske på vrangborden, og annenhver maske på 
glattstrikken.
Det er penest å strikke opp en maske inn fra kanten på forsiden. 
Strikk vrangbord 1 r/1 vr frem og tilbake i 4-8 cm. 
Ta første maske på hver pinne løs over, og strikk siste maske vridd 
rett for en pen kant. 
Fell løst av med rett over rett og vrang over vrang.

Fest alle tråder, og sy knapper på siden av halskanten, maskene 
er så store at de fungerer som knapphull, så er det lett å justere 
størrelsen også. Eventuelt syr du i trykknappen(e) og bruker 
knappene som pynt.

Lillenissens Lue

r = rett
vr = vrang
m = maske
p = pinne
ggr  =  ganger
omg  =  omgang
vridd rett =  strikk rett i det bakerste maskebenet
glattstrikk =  rett på rettsiden, vrang på vrangsiden.



Tusen takk for at du støtter uavhengige designere ved å kjøpe oppskriftene våre!
Til gjengjeld kan du forvente deg suveren service hvis du lurer på noe - bare spør.

Dette er jobben min, jeg lever faktisk av at fantastiske mennesker som nettopp 
deg vil strikke mine design!

Så vær så snill å ikke dele oppskriften videre - respekter alt arbeidet bak.

Finner du mulige feil i oppskriften blir jeg kjempeglad for å få beskjed.
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