Vanter og lue med flettemønster
Garn: 200 gram 2-trådet Leine Merino
Pinner: Liten rundpinne og 5 pinner nr 3
Strikkefasthet: 10 x 10 cm rettstrikk =
ca 22 masker x 32 pinner

Lue
Vrangbord: Legg opp 112 masker på liten
rundpinne nr. 3. Strikk ribbe 1 rett, 1
vrang 10 cm.
Økning: * Strikk 2 rette, legg ut 1 maske,
gjenta fra * ut omgangen til 168 masker.
Mønster: * 1.-5. omgang: Strikk ribber 4
rette, 2 vrange, 5 omganger.
6. omgang: Ta 2 masker inn på en
hjelpepinne og hold dem bak arbeidet,
strikk de 2 neste og deretter de 2 på
hjelpepinnen. Strikk 2 vrange.
Gjenta fra * ut omgangen.
Strikk 1.-6. pinne 7 ganger til.
Strikk 4 rette, 2 vrange 4 omganger.
Felling: * Strikk 2 rette, 2 sammen,
gjenta fra * ut omgangen til 112 masker.
Strikk (17 rette, 2 sammen) 4 ganger.
Strikk (16 rette, 2 sammen) 6 ganger.
Strikk (15 rette, 2 sammen) 6 ganger.
Fortsett å felle 6 masker på samme sted
hver omgang slik at fellingen danner en
stjerne i toppen. Bytt til 5 pinner når det er nødvendig. Når det er 6 masker igjen trekker du tråden
gjennom og strammer til. Fest løse tråder på innsiden av luen.

Vanter
Vrangbord
Legg opp 48 masker på 5 pinner nr 3.
Mønster: * 1.-5. omgang: Strikk ribber 4 rette, 2 vrange, 5 omganger.
6. omgang: * Ta to masker over på en hjelpepinne og hold dem bak arbeidet, strikk 2 rette, strikk
maskene fra hjelpepinnen rett, strikk 2 vrange, gjenta fra * ut omgangen.
Gjenta 1. – 6. omgang 3 ganger til. Strikk 4 rette, 2 vrange 4 omganger.
Tommelkile
Neste 4 omganger: * Strikk 22 rette, 2 vrange, fortsett mønsteret ut omgangen. Gjenta fra * 3
omganger til.
1. økning: Strikk 2 rette, legg ut 1 maske, 1 rett, legg ut 1 maske, 19 rette, 2 vrange, fortsett
mønsteret ut omgangen. Strikk 3 omganger til.
2. økning: Strikk 3 rette, legg ut 1 maske, 1 rett, legg ut 1 maske, 20 rette, 2 vrange, fortsett
mønsteret ut omgangen. Strikk 3 omganger til.
3. økning: Strikk 4 rette, legg ut 1 maske, 1 rett, legg ut 1 maske, 21 rette, 2 vrange, fortsett
mønsteret ut omgangen. Strikk 3 omganger til.
Neste omgang: Sett 11 masker til tommel inn på en tråd, legg opp 5 masker bak tommelen, strikk
mønster ut omgangen. Strikk glattstrikk i håndflaten og flettemønster på håndbaken. Fortsett til
begynnelsen på fingrene, ca 10 flettevrier regnet fra kanten.

Fingre
Alle fingrene (unntatt tommelen) har en flette som følger med til topps, dvs 2 vrange, 4 rette og 2
vrange. Se bildet.
Pekefinger: Strikk 7 rette, legg opp 4, sett 34 masker inn på en tråd til de andre fingrene, strikk 1
vrang, 4 rette, 2 vrange. Det skal være 18 masker til sammen.
Samme for alle fingrene: Fortsett flettemønsteret, øvrige masker strikkes rett. Fell av når fingeren er
dekket: 1. omgang: Strikk 1 rett, 2 sammen. 2. omgang: Strikk 2 sammen. Tre tråden gjennom de 6
gjenværende maskene og snurp sammen.
Langfinger: Plukk opp 6 masker på utsiden av hånden (1 vrang, 4 rette, 1 vrang), 4 fra pekefingeren, 4
masker på innsiden og legg opp 4 mellom lang- og ringfinger, til sammen 18 masker.
Ringfinger: Som langfinger.
Lillefinger: Plukk opp 4 masker fra ringfingeren og plukk opp de gjenværende 14 maskene, 18 til
sammen.
Tommel: Plukk opp 11 masker fra tråden og 7 bak tommelen, til sammen 18 masker, strikk rett. Fell
av når tommelen er dekket.
Strikk den andre vanten på samme måte, men speilvendt.
Fest løse tråder på innsiden av arbeidet – hold ut, det er mange!
Variasjon: Strikk vanten som beskrevet, men bare 10-12 omganger på hver finger.
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