
 

 

Luer til Madagaskar 
 

Alle luene er strikka fra samme enkle 
grunnoppskrift. Her kan man bruke fantasien og 
mixe med farger som man vil. Jeg har brukt Drops 
Baby Merino i disse luene, men annet garn kan 
også brukes. Eneste kravet til garn, er at det ikke 
må klø. Strikkefasthet : 24 masker =10 cm. Jeg 
har brukt pinne 3,5 for å få ett så luftig og lett 
produkt som mulig. Du trenger ca 27 gram garn J 
 

Legg opp 66 masker, strikk 3 pinner rett (rillekant), fortsett med 
mønster: 1 pinne rett (fra retten) 1 pinne vrang, 4 pinner rett. Gjenta 
dette mønstret hele luen til fellingen til bakhodet begynner. Etter ca 
4 cm, økes jamt fordelt til 70 masker. Når arbeidet måler ca 12 cm, 
starter fellingen til bakhodet. Herfra strikkes alle pinner rett,  
Strikk 8 masker 2 masker rett sammen ut pinnen. Strikk rett tilbake 
fra vrangen, neste pinne på retten : strikk 7 masker rett, 2 masker 
rett sammen ut pinnen, strikk rett tilbake. Fortsett å felle på hver 
pinne fra retten, men 1 maske mindre mellom hver felling til det er 14 
masker igjen på pinnen, trekk tråden igjennom og fest godt, sy luen 
sammen i rillekanten i bakhodet. Ta opp ett passe antall masker rundt 
halskanten. Ett tips: bruk heklekrok fra retten til å ta opp masker 
med, og sett maskene inn på en pinne etter hvert. Strikk 2 pinner 
rett, fra vrangen lages hullbord. 2 m rett sammen, kast ut pinnen, 
slutt med en maske rett. Strikk en pinne rett og fell løst av med 
rette masker fra vrangen. Lag en snor å tre i hullraden. 
 
Dersom du velger tykkere garn som f.eks Merino Extra Fine, blir lua 
større, og det strikkes ca 1 cm lengre før fellingen til bakhodet 
begynner.  
 
På den grønne og den blå lua  + litt på den rosa, har jeg pyntet med 
litt hekling. Det er ikke nødvendig å gjøre, men det gjøres veldig 

 



 

 

enkelt med å hekle 4 luftmasker i hver bue og i hver maske gjennom 
en av rillene i mønstret. 
Jeg ønsker dere lykke til J og jeg håper mange har lyst til å strikke 
ei lue eller to til prosjektet. Paa forhaand tusen takk for hjelpen. 
 

                
 

De ferdige luene kan enten sendes direkte til:  
 

Madagaskarhaus 
Holeestrasse 3 
CH-4054 Basel 
 

eller til Ellens mamma: 
 

Astrid Brochs 
Sandstuveien 22 
7350 Buvika 
 
Visst dere har lyst på ett kort som takk for hjelpen fra Madagaskar 
med informasjon om hvor luene ble levert, vennligst legg ved navn og 
adresse J 
Det kan ta en tid før det kommer ett svar, men så fort luene har 
funnet veien ned til Madagaskar og blitt utlevert kommer det helt 
sikkert med tiden ett kort dumpende ned i postkassen J 
 
Nok en gang tusen takk til Marit som har laget dette fine 
strikkemønsteret for oss J Her en link til alt det andre fine hun 
også har laget: 

www.dukkesiden.net 
COPYRIGHT Marit Nordvoll Kirkholt. 


