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SV-lua 
 
Designet av Inga Semmingsen @vippetavpinnene 
 
SV-lua er strikket fra brem til tupp med en brettet brem med flerfargestrikk og ensfarget kuppel. Luen 
er tøyelig og passer voksne med hodeomkrets fra cirka 56 til 62 cm. 
 
Garn: Rauma Vams (50 g = ca 83 m norsk ull) 
Pinnestørrelse: 6 mm 
Strikkefasthet: 15 m på 10 cm 
Du trenger også: 4 maskemarkører og nål til å feste tråder. 
 

Forkortelser: 
omg omgang 
r rett 
vr vrang 
m maske(r) 
2rsm strikk 2 masker rett sammen 
llr løft-løft-rett: ta to maske av pinnen hver for seg, som om du skulle strikke dem rett. Sett dem 
 tilbake på venstre pinne og strikk dem vridd sammen. 
plm plasser maskemarkør 
flm flytt maskemarkør fra venstre til høyre pinne 
 

Slik gjør du:  
Legg opp 78 m med hvit på pinne 6 for å strikke rundt og plasser maskemarkør som markerer starten 
av omg. 
Omg1: strikk vr 
Omg2: strikk r 
  
Gjenta omg 1 og 2 en gang til. 
  
Strikk diagram. Velg selv om du vil strikke med to eller tre farger. For de uerfarne og dem som vil ha 
en enklere strikkeøkt anbefales å det å strikke med kun to farger. 
  
Fortsett med hvit og Strikk 2 omg r. 
 
Strikk 1 omg hvor du feller 6 m slik: *11r, 2rsm* gjenta *_* ut omg.  
Nå har du 72 m. 
 
Strikk 1 omg vr (brettekant) 
Strikk r til 3 cm fra brettekanten. 
  
Vreng arbeidet så vrangsiden vender ut, brettekanten kommer på rettsiden når den brettes opp når 
luen er ferdig. Bytt til rød farge, og strikk rett rundt (motsatt vei av det du strikket bremmen) til 
arbeidet måler 18 cm fra brettekanten.  
 
Tips! Om du ønsker en lengre eller kortere lue kan du legge til eller trekke fra noen ekstra omganger. 
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Fellinger: 
Strikk én omg hvor du plasser maskemarkører for fellinger: *18r, plm* tre ganger, 18r 
Felle-omg : 2rsm, *strikk til 2 m før mm, LLr, flm, 2rsm* tre ganger, strikk til 2 m før mm, LLr. 
Fell på denne måten annenhver omg. til du har 8 m igjen. 
Bryt tråden og tre den gjennom de gjenværende maskene og gjennom toppen av luen, stram godt og 
fest tråden på innsiden. 
 
Fest alle tråder og skyll opp arbeidet. Brett opp kanten så SV-bremmen vender ut! 
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