
Lue og vanter i 2-trådet Leine Merino 
 

 
Pinner: Liten rundpinne og 5 pinner nr 3 
Strikkefasthet: 10 cm = 22 masker 
 
Første gang du strikker mønsterstrikk?  
Det er ikke vanskelig, men det tar lenger tid med to tråder enn med en. 
Det kan lett bli litt stramt i begynnelsen, så senk skuldrene og se til at 
tråden på baksiden er passe løs. Slyng den løse tråden om 
strikketråden dersom du må strekke den lenger enn 3 masker. 
 
 

Lue 
Legg opp 112/120 masker (dame/herre) på liten rundpinne nr 3 med 
farget garn. Begynn på vrangen og strikk 3 omganger rett. Snu og strikk 
motsatt vei, 3 omganger rett. Strikk mønster etter diagrammet. Strikk 
3 omganger rett med farget garn. 
Felling: Strikk rett og fell 8 masker jevnt fordelt over neste omgang, 
strikk 5 omganger til. Fell 8 masker jevnt fordelt over neste omgang, 
strikk 3 omganger til. * Fell 8 masker jevnt fordelt over neste omgang, 
strikk 1 omgang til. Gjenta fra * til det er 8 masker igjen. Gå over til 5 
pinner når rundpinnen blir for liten. Tre tråden gjennom de siste 8 
maskene og snurp sammen. Fest løse tråder på innsiden. Lag en dusk 
med blanding av alle fargene som er med i luen og sy den på. 
 
 
Lue med firkantet topp: Følg oppskriften fram til fellingen. Snu og 
strikk 3 omganger rett på vrangsiden. Snu og strikk 3 omganger rett på 
rettsiden. Del arbeidet i 4 like deler ved å markere med en ring eller 

Mønster 1 

Mønster 2 



en tråd. Strikk rundt og fell 2 masker ved hvert merke annenhver omgang til det er 8 masker igjen. Gå over til 5 
pinner når rundpinnen blir for liten. Tre tråden gjennom maskene, snurp sammen og fest løse tråder på innsiden. 
Pannebånd: Følg oppskriften fram til fellingen. Snu og strikk 3 omganger rett på vrangen. Fell av. 
 
 

Vanter 
Venstre vante: 
Kant: Legg opp 44 masker på 5 
pinner nr 3 med farget garn. 
Begynn på vrangen og strikk rett 3 
omganger. Snu og strikk rett 
motsatt vei (på retten) 3 omganger. 
Strikk kantmønster. Strikk 3 
omganger rett. Snu og strikk 3 
omganger rett på vrangen. Snu og 
strikk 3 omganger rett på retten. 
Hånd: Strikk mønster, begynn med 
tommelkilen og les diagrammet fra 
høyre mot venstre. Legg ut til 
tommel som angitt med røde ruter, 
til sammen 8 masker. Når 
tommelkilen er ferdig setter du 11 
masker inn på en tråd, legg ut 6 
masker bak tommelen og strikk 
videre etter diagrammet. Det skal 
være 47 masker. Fullfør mønsteret 
som angitt i diagrammet. Strikk 1 
omgang rett med farget tråd. 
Pekefinger: Begynn ved A (se 
diagrammet) og strikk 7 masker. 
Legg ut 3 masker. Sett 34 masker 
til de andre fingrene inn på en tråd. 
Strikk rundt på 16 masker til 
fingeren er skjult. Strikk 2 sammen 
til det er 8 masker igjen. Kutt tråden og trekk den gjennom maskene. Fellingen er den samme for alle fingrene. 
Langfinger: Plukk opp 5 masker på hver side. Plukk opp 3 masker mellom peke og langfinger og legg ut 3 masker 

mellom lang- og ringfinger, til sammen 16 masker. Strikk den litt lenger enn 
pekefingeren. 
Ringfinger: Plukk opp 6 masker på utsiden og 5 masker på innsiden av hånden. 
Plukk opp 3 masker fra langfingeren og legg ut 2 masker mellom ring- og 
lillefinger, 16 masker til sammen. Strikk omtrent samme lengde som 
pekefingeren. 
Lillefinger: Plukk opp de 13 gjenværende maskene og 2 fra ringfingeren, 15 til 
sammen. 
Tommel: Plukk opp 11 masker fra kilen og 9 masker bak og på sidene, til 
sammen 20 masker. 
Høyre vante: Strikk kant som over. Les diagrammet fra venstre mot høyre når 
du strikker hånden. Pekefinger: Begynn ved B (se diagrammet) og strikk 6 
masker. Fortsett som over. 
Avslutning: Fest løse tråder på innsiden med en stoppenål. Det er ganske 
mange, hold ut, så blir det fint! 
 

 
Fotovanter: Strikk fingre, men bare 6 omganger rett og 1 omgang vrangt på hver før du feller av. Strikk 8 
omganger rett og 1 omgang vrangt på tommeltotten. Veldig praktisk til alt utearbeid. 
Pulsvanter: Synes du det er plunder med fingrene? I stedet for å dele opp til fingre strikker du 3 omganger rett 
etter mønsteret. Snu og strikk 3 omganger rett på vrangen. Fell av. Men tommelen må være med: Plukk opp 20 
masker til tommelen, strikk 8 omganger rett og 1 omgang vrangt og fell av. 
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Rød rute: 
Legg ut 1 
maske. 

B 


