
32 E KÅPE OG LUE 
Mirasol (100 % Alpakka. 50 g = ca 125 m) 

Design: Olaug Kleppe 
 



STØRRELSER 
(1) 2 (3) 4 år 

 
MÅL 
Overvidde: ca (80) 85 (89) 94 cm 
Hel lengde (målt midt bak): ca (39) 44 (49) 54 cm 
Ermelengde: ca (19) 22 (25) 27 cm 
 
GARNFORBRUK 
KÅPE 
Brun nr 2045: (250) 250 (300) 350 g 
LUE 
Brun nr 2045: 50 g til alle størrelser 
 
Kan også strikkes i Sterk 
 
VEILEDENDE PINNER 
Rundp og strømpep nr 3,5  
 
TILBEHØR 
Knapper: 3 stk 
 
STRIKKEFASTHET 
22 m glattstrikk = 10 cm 
 
KÅPE

 

Begynn øverst i halsen og legg opp (60) 64 (68) 72  m på p 3,5. Strikk mønster til bærestykke fram og tilbake, øk som diagram 
viser og strikk 3 knapphull som vist på diagrammet. NB! For at forkantene skal bli pene og faste tas første maske løs av som en r 
m i begynnelsen av hver pinne, stram tråden litt etter at du har strikket andre m. Etter siste øking settes forkantmaskene (= de 6 
første og 6 siste m) på en tråd = (240) 260 (280) 300 m igjen. Fortsett fram og tilbake med glattstrikk, men legg opp 1 m i 
begynnelsen og slutten av første p = kantmaske som strikkes r både på retten og vrangen = (242) 262  (282) 302 m på p. Når 
arbeidet måler (13) 14 (15) 16 cm midt bak, deles det inn i for-, bakstykke og ermer:  
Strikk (36) 38 (41) 43 m = ene forstykket, sett de neste (48) 53 (58) 63 m på en tråd = ene ermet, legg opp 12 nye m under ermet, 
strikk (74) 80 (84) 90 m = bakstykket, sett de neste (48) 53 (58) 63 m på en tråd = andre ermet, legg opp 12 nye m under ermet, 
strikk de siste (36) 38 (41) 43 m = andre forstykket = i alt (170) 180 (190) 200 m til for- og bakstykke som strikkes ferdig først.  
Fortsett med glattstrikk fram og tilbake innenfor 1 kantm i hver side som fortsatt strikkes r både på retten og vrangen. Når 
arbeidet måler (15) 17 (18) 19 cm (målt fra opplegget midt bak i halsen) økes det slik:  
1.øking: Øk 10 m på en p fra retten: 
Strikk (9) 9 (10) 10 r, *øk 1 m, (17) 18 (19) 20 r*, gjenta fra * til * 10 ganger, etter siste øking strikkes (8) 9 (9) 10 r istedenfor (17) 
18 (19) 20 r = i alt (180) 190 (200) 210 m. Fortsett uten øking til når arbeidet måler (18) 20 (22) 23 cm: 
2.øking: Øk 10 m:  
Strikk (9) 10 (10) 11 r, *øk 1 m, (18) 19 (20) 21 r*, gjenta fra * til *, slutt siste gang med (9) 9 (10) 10 r = i alt (190) 200 (210) 220 
m.  
Når arbeidet måler (22) 24 (27) 29 cm: 
3.øking: Øk 10 m:  
Strikk (10) 10 (11) 11 r, *øk 1 m, (19) 20 (21) 22 r*, gjenta fra * til*, slutt siste gang med (9) 10 (10) 11 r = i alt (200) 210 (220) 
230 m. 
Når arbeidet måler (26) 29 (33) 36 cm: 
4.øking: Øk 10 m:  
Strikk (10) 11 (11) 12 r, *øk 1 m, (20) 21 (22) 23 r*, gjenta fra *  til *, slutt siste gang med (10) 10 (11) 11 r = i alt (210) 220 (230) 
240 m. 
Når arbeidet måler (31) 35 (40) 44 cm: 
5.øking: Øk 10 m:  
Strikk (11) 11 (12) 12 r, *øk 1 m, (21) 22 (23) 24 r*, gjenta fra * til *, slutt siste gang med (10) 11 (11) 12 r = i alt (220) 230 (240) 
250 m.  
Fortsett uten øking til arbeidet måler oppgitt lengde midt bak, slutt med en p fra retten. Strikk 1 p r fra vrangen = brettekant + 
2,5 cm glattstrikk til belegg. Fell av med r m. 
Brett mot vrangen langs brettekanten og sy til med løse sting på vrangen. 
 
Forkanter 




