
Enkle oppskrifter i 4-trådet Leine Merino 
 
 

 
 
Pinner: Liten rundpinne og 5 pinner nr 5 
Strikkefasthet: 10 cm = 13,5 masker 

Garnforbruk: pannebånd ca 40 gram, pulsvarmere ca 50 gram, 
lue: ca 60 gram, votter: ca 75 gram, tøfler ca 70 gram 

 
 
Pannebånd 
Legg opp 16 masker på pinner nr 5. Strikk rett fram og tilbake (rillestrikk) til pannebåndet er passe langt, ca 45 
cm. Fell av og sy sammen. 
 
Lue 
Legg opp 72 masker på liten rundpinne nr. 5. Strikk rett fram og tilbake 4 pinner, eller strikk rundt 1 omgang 
rett, 1 omgang vrangt, 1 omgang rett, 1 omgang vrangt. Fortsett rundt i rettstrikk til arbeidet måler 16 cm. Fell 
av slik: * Strikk 2 rette, 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen, strikk rett 3 omganger. * Strikk 1 rett, 2 sammen, 
gjenta fra * ut omgangen, strikk rett 2 omganger. * Strikk 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen, strikk 1 omgang. 
* Strikk 2 sammen, gjenta fra * til det er 8 masker igjen. Tre tråden gjennom maskene og snurp sammen. 
 
Pulsvarmere 
Legg opp 25 masker på pinner nr 5. Strikk rett fram og tilbake (rillestrikk) til 
passe bredde, ca 50 pinner (25 riller). Sy sammen, men la det være et hull 
til tommelen. 
 
Votter 
Legg opp 32 masker på 5 pinner nr 5. Strikk rett fram og tilbake 4 pinner, 
eller strikk rundt 1 omgang rett, 1 omgang vrangt, 1 omgang rett, 1 omgang 
vrangt. Fortsett rundt i rettstrikk til arbeidet måler 12 cm. Sett 6 masker til 



tommel inn på en tråd. Legg opp 6 masker bak tommelen og fortsett å strikke til arbeidet måler ca 22 cm. Fell 
av slik: * Strikk 2 rette, 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen, strikk 2 omganger. * Strikk 1 rett, 2 sammen, 
gjenta fra * ut omgangen, strikk 1 omgang. * Strikk 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen. Tre tråden gjennom de 
siste 8 maskene og snurp sammen. Tommel: Bruk 4 strikkepinner. Sett de 6 maskene til tommel inn på en pinne. 
Plukk opp 8 masker bak og på sidene, til sammen 14 masker. Strikk rundt til tommelen måler ca 6 cm. Strikk 2 
sammen 1 omgang, tre tråden gjennom de 7 gjenværende maskene og snurp sammen. 
 
Tøfler 
Legg opp 8 masker på pinner nr 5. Strikk rett fram og tilbake 24 pinner/12 riller. Legg opp 12 masker, strikk ut 
pinnen. Legg opp 12 masker på den andre siden, strikk ut pinnen. Strikk rett fram og tilbake 22 pinner til, til 
sammen 12 riller. Bruk 5 pinner og strikk rundt. Strikk rett 20-24 omganger , eller til tøffelen er 2 cm kortere 
enn ønsket lengde. Fell av slik: * Strikk 2 rette, 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen, strikk 2 omganger. * Strikk 
1 rett, 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen, strikk 1 omgang. * Strikk 2 sammen, gjenta fra * ut omgangen. Tre 
tråden gjennom de siste 8 maskene og snurp sammen. Sy sammen helen. 
 
Avslutning (for alle): Fest løse tråder på innsiden med en stoppenål, så er det ferdig! 
 

 
For stor? For liten?  
Hvis det er første gang du strikker, kan det bli veldig løst 
eller veldig fast. Eller begge deler. Er resultatet for stort, 
kan du prøve å tove plagget i vaskemaskinen på 40 grader, 
vanlig bomullsprogram, med 1 spiseskje ullvaskemiddel. Er 
det for lite kan du prøve å tøye det når det er vått. 

Størrelser 
Alle plaggene, slik jeg har strikket dem, er i 
damestørrelse. Du kan lage større og mindre plagg 
ved å ta 4 masker mer eller mindre for lue, eller 2 
masker mer eller mindre for votter og tøfler. Sett 
av 1 maske mer eller mindre til tommel. 

 

 
Mønstervariasjon 
Du kan strikke enkle rett-vrangmønstre i stedet for rettstrikk i luen og vottene. En rute er en maske, hvite ruter 
er rette masker og grå ruter er vrangmasker. Husk at når du strikker fram og tilbake, blir rette masker vrange på 
baksiden, og vrange blir rette. Velger du diagonalmønsteret til lue, så legg opp 71 eller 73 masker i stedet for 72. 
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Blå lue 

Flere mønsterforslag 

Blågrønn lue Rød lue Rillestrikk 


