
Moskva 
 
– Lue og flettet skjerf i Sulka og Faerytale

Størrelser 
Én størrelse, dame.

Mål 
Skjerf: 
Ca. 13 cm bredt og 193 cm langt.

Garn 
Sulka, 60 % merinoull, 20 % alpakka og 20 % silke. 
Faerytale, 100 % fi neste alpakka.

Garnforbruk 
lue: 
100 g mørk kaldbrun Sulka nr. S206 = farge 1. 
50 g mørk kaldbrun Faerytale nr. 726 = farge 2. 
Skjerf: 
300 g lys kaldbrun Sulka nr. S210 = farge 1. 
175 g mørk kaldbrun Faerytale nr. 726 = farge 2. 

Pinner 
Rund-p og strømpe-p 3 ½ og 8 til lue. 
Strømpe-p 3 ½ og 8 til skjerfet. 
Flette-p. 

Strikkefasthet 
1 fl etterapport etter diagram I (= 16 m) med Sulka på p 8 = 10 cm i bredden. 
23 m i glattstrikk med Faerytale på p 3 ½ = 10 cm i bredden. 



Diagrammer: Se lenger ned på siden 

Lue 
Legg opp 80 m med farge 1 på p 8 og strikk fl etter rundt etter Diagram I, 5 rapporter i bredden, til arb måler 15 
cm. Strikk 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r. Nå skal du strikke fl etter og felle etter

Diagram II, 1 rapport i høyden. Når du er ferdig, klipper du av tråden og trekker den gjennom de resterende m. 
Fest godt på innsiden. 
Fôr: Legg opp 120 m med farge 2 og p 3 ½, og strikk glattstrikk rundt til arb måler 22 cm. Nå skal du felle slik: 
* Strikk 8 r, strikk 2 r sammen *. Gjenta fra * -- * ut omg. Strikk 2 omg uten å felle. På neste omg feller du slik: * 
Strikk 7 r, strikk 2 r sammen *. Gjenta fra * -- * ut omg. Strikk 3 omg uten å felle. Fortsett å felle på samme måte på 
hver 4. omg, med 1 m mindre mellom fellingene for hver gang. Når du har 26 m igjen strikker du 2 og 2 m r sam-
men ut omg. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Fest på vrangen.

Montering: Legg fôr og lue vrange mot vrange. Sy gjerne foret til i overgangen mellom toppen og sidene. Brett 
fôret rundt på utsiden nederst, og lag en brettekant, sy kanten på foret rette mot rette. 

Skjerf 
Skjerfet består av 3 tykke snorer, som strikkes rundt. 
Snor 1: Legg opp 22 m med farge 1 på p 8 og strikk glattstrikk rundt til arb måler 200 cm. Fell løst av. 
Snor 2 og 3: Legg opp 40 m med farge 2 på p 3 ½ og strikk glattstrikk rundt til arb måler 200 cm. Fell løst av. 
Montering: Flett de 3 snorene sammen. Snurr rundt med garn nede i hver ende, ca. 10 cm fra kanten, og fest 
godt.


