
Hjelm 

 

Størrelse:  (0-3) 3-6) (6-12 mnd) 1-2 år 

Garnmengde:     50 g til alle str. 

Veiledende p:     3 og 3 ½ (eller 4) 

Tilbehør: 3 knapper 

 

Øreklaffer: 

Venstre øreklaff: Legg opp 5 m på p nr 3.  

Strikk perlestrikk fram og tilbake til sammen 4 p. 

På neste p lages knapphull slik: Strikk 1 r, 1 vr, 

kast, 2 m vr sammen, 1 r. Strikk 7 p perlestrikk.  

Strikk 2 p perlestrikk, samtidig som det økes 1 m  

i beg. og slutten av p. Strikk 10 p perlestrikk, samtidig som det økes 1 m i beg. og slutten av 

p på 1., 5 og 9. p = 13 m. Strikk (4) 4 (5) 6 cm perlestrikk uten øking. Klipp av tråden. Sett m 

på en hj.p. 

Høyre øreklaff: Strikkes som venstre øreklaff, men uten knapphull. 

Front-klaff: 

Bruk p nr. 3. Legg opp (49) 51 (57) 59 m. Strikk 3 p rett. Fell av (15) 15 (17) 17 m i hver side 

(= sidene på frontklaffen). Strikk perlestrikk fram og tilbake over de gjenstående (19) 21 (23) 

25 m. På de 3 første p perlestrikk økes 1 m i hver side av p = (25) 27 (29) 31 m. Strikk 

perlestrikk til klaffen måler (6) 6 (7) 7 cm. La m være på p.  

Sy de avfelte sidekantene til klaffen.  

Nå settes luen sammen slik: 

Bruk p nr. 3. Begynn midt bak. Legg opp (10) 12 (14) 18 m, strikk venstre øreklaff, strikk opp 

2 m i sidekanten på frontklaffen, strikk videre m på frontklaffen (sømmen i sidene på 

frontklaffen skal være på rettsiden av arb., slik at den kommer på vrangsiden når den brettes 

oppover). Strikk opp 2 m i sidekanten = (29) 31 (33) 35 m til sammen på frontklaffen, strikk 

høyre øreklaff, legg opp (10) 12 (14) 18 m = (75) 81 (87) 97 m. Strikk rundt i perlestrikk til 

luen måler (4) 4 (5) 5 cm midt bak.  

Skift til p nr 3 ½ og strikk glattstrikk til luen måler (9) 10 (11) 12 cm. Strikk 1 omg. samtidig 

som masketallet reguleres til (77) 77 (84) 98 m. Strikk 1 omg. 

Fell slik: *Strikk 2 m sammen, 5 r*. 

Gjenta fra *-* hele p. 

Gjenta fellingene annenhver p med 1 m mindre mellom for hver gang til det gjenstår (11) 11 

(12) 14 m. Strikk 3 omg r. Skift til p nr 3 og strikk 3 omg. Strikk 1 omg 2 og 2 sammen = (6) 6 

(6) 7 m. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Fest tråden godt. 

Sy knapp i øreklaffen. 

Brett opp frontklaffen og sy den fast med 2 pynteknapper. 

 

Lykke til 


