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PilenLuen 
Isager Alpaca1 og Isager Silk Mohair 

Arnhild Skatvedt, 133 
 

 
 
 
 
Garn: 50 gram Isager Alpaca 1 (100% alpaca) og 25 gram Isager Silk Mohair (75%  kid mohair og 25%  silke) fra Isager 
Garn 
 

Veiledende pinnestørrelse: 5 mm 40 cm rundpinne                                                                                                                                                                         

Mål: hodemål ca 54-56 cm, 56-58 cm.  

Strikkefasthet:  
24 masker med minifletter på pinne 5 mm = 10 cm. Pinnenummer er kun veiledende, bruk det som passer slik at du får 
strikkefastheten. 
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Minifletter: over 2 masker:                                                                                                                                                 

1. pinne 2. maske strikkes rett, på baksiden av pinnen, i bakre ledd. Strikk 1. maske rett, i fremre ledd (slik som vanlig). 
Løft begge maskene av pinnen. Det er 1 vrangmaske mellom hver miniflette.                                                                                                        
2. pinne: strikk rettmasker over rett og vrangmasker over vrang. Disse to pinnene gjentas.  

Se gjerne videosnutt av hvordan strikke minifletter på Facebook siden Arnhild Skatvedt AS eller Instagram Arnhild 
Skatvedt  

Strikketips! Det strikkes med dobbel tråd. En tråd Isager Alpaca1 og en tråd Isager Silk Mohair. Strikker du for stramt, vil 
maskene bli vanskelig å få av pinnen. Ønsker du luen lengre/kortere, begynner du med fellinger seinere/tidligere. Går du 
ned i pinnestørrelse, blir luen mindre i størrelse.                      

 Legg opp 98 m – 104 m med Isager Alpaca1 og Isager Silk Mohair, på liten rundpinne 5 mm og strikk vrangbord med 1 
maske vrang og 1 maske rett. Strikk til arbeidet måler ca. 10 – 13 cm. Begynn så med minifletter som forklart. (Det skal 
være en vrangmaske mellom hver miniflette, begynn med en vrangmaske). Øk en maske på første omgang etter 
vrangborden,, til 99 m – 105 m. Strikk minifletter til luen måler ca 22 - 24 cm. Nå skal du begynne med fellinger, ved å 
strikke to masker sammen. Strikk 1 vrangmaske, 1 rettmaske, så * to masker sammen. 1 maske rett, så to masker 
sammen * Gjenta ut omgangen. Strikk en omgang med kun minifletter (ingen vrangmaske mellom). Neste omgang 
strikkes det to og to rettmasker sammen, ut omgangen.   

Kutt tråden, trekk den gjennom maskene og snurp sammen. Fest trådendene og du har nå strikket deg en flott PilenLue. 
Det skal du være stolt av! Noen andre vil også bli særdeles glad for slik en storveis lue. 

Lykke til!                                                                                                                                                                                             

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

Lag deg gode strikkedager, strikkehilsen og klem fra Arnhild 

 


