
Hettelue i 2-trådet Leine Merino 
 
Størrelser: 1 år(2 år)4 år 
Garn: 50(100)100 gram 2-
trådet Leine Merino 
Pinner: Liten rundpinne og 
5 pinner nr. 3,5 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
rettstrikk = 20 masker x 29 
pinner 
 
Hals: Legg opp 104(108)112 
masker på liten rundpinne 
nr 3,5. Strikk 1 omgang 
rett. Neste 6 omganger: * 
Strikk 1 omgang vrangt. 
Strikk 1 omgang rett og fell 
samtidig 8 masker jevnt 
fordelt. Gjenta fra * 2 
ganger til. Det skal være 
80(88)96 masker igjen på 
pinnen. Fortsett i rettstrikk 
til arbeidet måler 12(13)14 
cm. 
 
Økning foran og bak: Merk 
begynnelsen av omgangen, 
den skal være på venstre 
side. Strikk 19(20)21 rette, 
legg ut 1 maske foran, 
strikk 2 rette, legg ut 1 
maske, strikk 38(40)42 
rette, legg ut 1 maske bak, 
strikk 2 rette, legg ut 1 maske og strikk 19(20)21 rette. Det skal være 84(88)92 masker på pinnen. Strikk rundt 5 
omganger til. 
 
Hull og økninger bak: Begynn ved merket på venstre side. Strikk 11(11)12 rette, fell 20(22)22 masker midt 
foran, strikk 31(32)34 rette, legg ut 1 maske, strikk 2 rette, legg ut 1 maske, strikk til åpningen foran. 
Neste 6 pinner: Snu, begynn på vrangen og strikk fram og tilbake. * Strikk 1 maske rett og 2 sammen vrangt, 
strikk vrangt ut pinnen, avslutt med 1 rett og snu. Strikk 1 rett, ta en maske løs av, strikk den neste og tre den 
løse masken over, strikk rett ut pinnen, snu. Gjenta fra * 2 ganger til. Legg ut 2 masker midt bak med 2 masker 
mellom i den 6. pinnen.  
Neste 6 pinner: Gjenta forrige 6 pinner, men uten å legge ut bak. 
Neste 4(4)6 pinner: * Strikk 1 maske rett, strikk vrangt ut pinnen, avslutt med 1 rett og snu. Strikk rett ut 
pinnen, snu. Gjenta fra * 1(1)2 ganger til. 
Neste 8 pinner: * Strikk 1 maske rett, legg ut 1 maske, strikk vrangt ut pinnen, avslutt med 1 rett og snu. Strikk 
1 rett, legg ut 1 maske, strikk rett ut pinnen, snu. Gjenta fra * 3 ganger til. 
Legg opp 16(18)18 masker midt foran og strikk rundt. Det skal være 80(84)88 masker på pinnen. Strikk rett 5(5)6 
omganger. 
 
Felling i toppen: Første 2 omganger for størrelse 2 år: Fell 4 masker jevnt fordelt over 1 omgang, strikk en 
omgang til. For alle størrelser: * Fell 8 masker jevnt fordelt over 1 omgang, strikk 1 omgang til. Gjenta fra * til 
det er 16 masker igjen. Strikk 2 sammen til 8 masker. Kutt tråden, tre den gjennom maskene og stram til. Gå 
over til 5 pinner nr 3,5 når rundpinnen blir for liten.  
 
Kant og avslutning: Bruk 5 pinner nr 3,5. Plukk opp og strikk rett til sammen ca 70(73)76 masker langs kantene. 
* Strikk 1 omgang vrangt. Strikk 1 omgang rett og fell samtidig 8 masker jevnt fordelt. Gjenta fra * 1 gang til. 
Fell løst av. Fest løse tråder på innsiden av arbeidet. 
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