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Str: one size. 

Garn: Rauma Finull 

Garnmengde: 100 g 

Farge: Grå – 404 

Pinner: 3 og 3,5 
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Oppskrift: 

 

Legg opp 140 m på p nr 3 (40 cm) med italiensk opplegg *. 

Strikk 1 r, 1 vr rundt i 20 cm. 

 

Bytt til pinne 3,5. 

Markér m 1 og 71 (skuldermasker). 

 

Øk 4 m annenhver omg slik: strikk skulder-m, økn-v (plukk opp tråden mellom m fra forsiden, strikk m 

vridd rett), strikk r til neste skulder-m, økn-h (plukk opp tråden mellom m fra baksiden, strikk m rett), 

skulder-m, økn-v, strikk r til neste skulder-m, økn-h. 

Øk i alt 10 ganger = 180 m på pinnen. 

 

Fell skulder-m i hver side = 178 m på pinnen. 

Del arbeidet i to = 89 m pr del. 

 

Nå skal for- og bakstykke strikkes hver for seg, frem og tilbake i glattstrikk. 

 

Forstykke 

NB: Strikk kantmasker på hver omg slik: ta første m vr løs av med tråden foran arbeidet, strikk til det er 

1 m igjen, strikk siste m rett. 

 

Strikk 15 cm glattstrikk. 

 

Fell i hver side på hver rett-omg slik: kant-m, fell mot venstre (løft 2 m rett av venstre pinne, sett dem vr 

tilbake på pinnen, strikk maskene vridd rett sammen), strikk r til det er 3 m igjen på p, fell mot høyre (2 r 

sammen), 1 r. 

Fell totalt 10 ganger = 69 m på pinnen. 

Fell av fra vrangen. 

 

Bakstykke 

Strikk bakstykket på samme måte som forstykket. 

 

Når arbeidet er ferdig, kan det lønne seg å fukte det og blokke med knappenåler over natten, så 

kantene slutter å krølle seg. 

 

 

Nå er du klar for høsten. Gratulerer med din nye Lurehals!  

 

 

 

* Kjenner du ikke til teknikken? Det finnes gode forklaringer på YouTube! 


