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Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l 

 

FluffyLuen  
Isager Alpaca 1 og Isager Silk Mohair 

Arnhild Skatvedt, 113  
 
 

 
   

Design og oppskrift ARNHILD SKATVEDT  
Foto: Per Kvalvik 

 
Garn: 50 gram Isager Alpaca 1 ((100% alpaca) og 25 gram Isager Silk Mohair (75% kid mohair og 25% silke) 
fra Isager Garn  
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Veiledende pinnestørrelse: 4,5 mm 40 cm rundpinne  

Mål: hodemål ca 52/54 cm - 56/58 cm, lengde ca 27cm  

Strikkefasthet: 20 masker på pinne 4,5 mm= ca 10 cm. Pinnenummer er kun veiledende. Bruk det som 
passer til strikkefastheten  

Strikketips! Pinnestørrelsen er kun veiledende. Lag en strikkeprøve først, for å se strikkefastheten din. Om 
du strikker løst, kan du strikke luen på pinne 3,5 mm eller 4 mm om det passer bedre med den oppgitte 
strikkefastheten. Ønsker du luen kortere/lenger enn det som er i oppskriften, kan du begynne med fellinger 
noen cm før/etter oppgitt lengde. Det strikkes med dobbel tråd, en tråd Isager Alpaca 1 og en tråd Isager 
Silk Mohair.  

Legg opp 91 m – 105 med dobbel tråd, en Isager Alpaca 1 og en tråd Isager Silk Mohair på rundpinne 4,5 
mm og strikk glattstrikk (bare rettmasker). Strikk til arbeidet måler ca 22 cm - 22 cm Så skal du begynne 
med fellinger ved å strikke to masker sammen. Strikk 5 m, så to masker rett sammen, strikk 5 m, så to 
masker rett sammen. Gjenta dette ut omgangen (neste felling strikk 4 m, så to masker rett sammen, strikk 4 
m, så to masker rett sammen osv). Gjør felling hver 4.pinne, til det er 2 m mellom hver felling. Strikk en 
omgang og kutt tråden. Snurp sammen, med maskene som er igjen.  

Fest trådendene. Du har nå strikket deg en flott FluffyLue, til deg selv eller noen andre du er glad i og det 
skal du være stolt av!  

Lykke til!                                                                                                                                    

Design og oppskrift av Arnhild. Dersom du er på Facebook eller Instagram må du gjerne legge ut bilde og 
vise til @arnhildskatvedt #arnhildskatvedt #fluffyluen (Instagram) eller @Arnhild Skatvedt AS (Facebook). 

 

Lag deg gode strikkedager. Strikkehilsen fra Arnhild J  

 


