
Luer med og uten 
åpning i toppen og 
spiralsokker
Noen kommer til verden litt før tiden, 
de trenger litt ekstra pleie og omsorg. 
Luer og sokker i kombinasjon av 
alpakka og silke varmer ekstra godt.

Ribbestrikkede luer passer perfekt til ”flere 
hodestørrelser” og vokser med barnet i og 
med at de er veldig elastiske. Når de har 
en oppbrett, kan denne også brettes ned 
etterhvert og kan brukes lenger. 

Design og oppskrifter:  
Tove Fevang www.tovefevang.no
Foto:  
Geir Arnesen www.geirarnesen.no

Størrelse: 
Lue: 15 (17) cm ustrukket og 32 (34) cm 
strukket

Materialer: 
Babysilk (80 % babyalpakka, 20% silke), 
offwhite f. nr. 301 50 g og lys blå f. nr. 313 
eller beige f. nr. 324 50 g

Pinner: Strømpe-p nr. 3 ½. 

Strikkikkefasthet: 24 m glattstrikk på p nr 3 
½ = 10 cm i bredden. 
Kontroller strikkefastheten nøye! Bytt ev til 
tykkere eller tynnere pinner.

Forkortelser: m = maske(r), r = rett, vr = 
vrang, sm = sammen, omg = omgang, beg = 
begynn(else), arb = arbeidet, ggr = ganger. 

Lue lukket i toppen: 
Legg opp med beige eller lys blå 65 (75) m 
på strømpe-p nr. 3,5 og strikk rundt 8 (8 1/2) 
cm vr-bordstrikk 3 r, 2 vr, skift til offwhite og 
fortsett vr-bord strikk til arb måler 14 (15) cm. 
Fell i toppen av luen, strikk * 1 r, 2 r sm, 2 
vr *, gjenta fra *–* omg ut. Strikk 3 omg 2 r, 
2 vr. Neste felle omg: Strikk * 2 r, 2 vr sm *, 
gjenta fra *–* omg ut. Strikk 2 omg * 2 r, 1 vr 
*, gjenta fra *–* omg ut. Neste omg strikk * 2 
r sm, 1 vr *, gjenta fra *–* omg ut. Siste omg 
strikk 2 r sm hele omg ut. Klipp av tråden og 
trekk igjennom se resterende m. 
Montering: Fest alle løse tråder og press 
lett. Brett opp 3 cm dobbel oppbrett. 

Lue med åpning i toppen: 
Legg opp med beige eller lys blå 65 (75) m 
på strømpe-p nr. 3,5 og strikk rundt 8 (8 1/2) 
cm vr-bordstrikk 3 r, 2 vr, skift til offwhite og 
fortsett vr-bordstrikk til arb måler 14 (15) cm. 
Strikk hullrad slik, * 1 r, 2 r sm, 1 kast, 2 vr 
sm, 1 kast *, gjenta fra *–* omg ut. Neste 
omg strikk r over r vr over vr, kastene strikkes 
henholdsvis r eller vr, slik at det blir vr-

AMANDA luer og spiralsokker



bordstrikk igjen. Strikkikk 2 omg r over r, vr 
over vr. Fell i toppen av luen, strikk * 1 r, 2 r 
sm, 2 vr *, gjenta fra *–* omg ut. Strikk 3 omg 
2 r, 2 vr. Neste felle omg: Strikk * 2 r, 2 vr sm 
*, gjenta fra *–* omg ut. omg ut. Strikk 2 omg 
* 2 r, 1 vr *, gjenta fra *–* omg ut. Neste omg 
strikk * 2 r sm, 1 vr *, gjenta fra *–* omg ut. 
Siste omg strikk 2 r sm hele omg ut. Fell av 
alle masker. 
Montering: Fest alle løse tråder og press 
lett. Brett opp 3 cm dobbel oppbrett. Tvinn en 
snor og træ den gjennom hullraden. 

Spiralsokker:
Sokken strikkes rundt i spiralmønster 
som et skaft og uten hæl. Det elastiske 
spiralmønsteret gjør at sokken allikevel føyer 
seg etter benet og foten.
Legg opp 32 (36) m fordelt på 3 p på p nr. 
3,5. Strikk 3 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fortsett i spiralmønster slik: 1., 2., 3. og 4. 

omg: Strikk * 2 r, 2 vr *, gjenta fra *-* ut omg. 
5., 6., 7. og 8. omg: 1 vr, * 2 r, 2 vr * gjenta 
fra *–* ut omg, avslutt med 1 vr. 9. omg: 
Strikk eventuelt hullrad slik, 2 r sm, 1 kast på 
denne omg. 10., 11. og 12. omg: * 2 vr, 2 r 
* gjenta fra *–* ut omg. 13., 14, 15. og 16. 
omg: 1 r, * 2 vr, 2 r * gjenta fra *–* ut omg. 
avslutt med 1 r. Gjenta 1.- 16. omg til arb 
måler 15 (16) cm eller ønsket lengde. 
Når arb måler ca. 15 (16) cm eller ønsket 
lengde, fortsett arb i glattstrikk og med 
tåfelling: 1. omg: Strikk * 2 r sm, 6 r, * gjenta 
fra *–* ut omg. 2. omg: Ingen felling. 3. omg: 
Strikk * 2 r sm, 2 r *, gjenta fra *–* ut omg. 4. 
omg: Ingen felling. 5. omg: Strikk * 2 r sm, 
2 r *, gjenta fra *–* ut omg. 6. omg: Ingen 
felling. 7. omg: Strikk 2 r sm, hele omg ut. 8. 
omg: Klipp av garnet. Strikk sm 2 og 2 m, og 
trekk tråden igjennom.
Montering: Fest alle løse tråder. Tvinn to 
snorer og træ dem gjennom hullradene.

Mønstrene er frigitt for strikking til Amandaprosjektet, les mer om Amandaprosjektet http://
www.amandaprosjektet.org/ 
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Luen til venstre er med åpning i toppen og luen til høyre er lukket i toppen 


