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LUFFER (opskrift og materialeliste til huen 
findes på side 4 og frem)

Materialer:

Størrelser:

Færdige (ustrakte) mål: 

Arbejdsgang:

Filcolana Peruvian Highland Wool, 2 farver 1 (1) 1 (2) 
2 (2) nøgler af farve A / bundfarve
1 (1) 1 (1) 1 (2) nøgler af farve B / mønsterfarve
3½mm og 4 mm pinde (eller de pinde, der passer til 
strikkefastheden)
Et stykke kontrastgarn ca. 15 cm
markører
Billederne viser to af størrelserne: B i grå (farve 954) 
og blå (farve 202) og M i blå (farve 202) og hvid 
(farve 101).

B (SX) S (M) L (XL) – størrelserne går fra 
børnestørrelse (B) op til en stor herrestørrelse.
Lufferne passer til hænder med omkreds  (målt over 
knoerne) på op til: 17 (18) 19 (21) 22 (24) cm

Længde: 21 (24) 26 (28) 29 (30) cm
Bredde:  9 (10) 10 (11) 12 (13) cm

Lufferne strikkes fra håndleddet til fingerspidser. 
Undervejs strikkes en kontrasttråd ind, hvor 
tommelfingeren skal være. Efter selve luffen er 
strikket, pilles kontrasttråden ud og maskerne 
strikkes op til tommel.
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Strikkefasthed:

Særlige forkortelser:

24 m og 26 p er 10x10 cm i flerfarvestrik på pind 
4mm

r – ret
m – maske(r)
LA gf – tag masken løst af med garnet foran masken
LA gb– tag masken løst af med garnet bagved 
masken
FM – flyt markør fra venstre til højre pind
2rsm – strik 2 m ret sammen
dr – drejet (dvs. strik gennem bagerste løkke af 

Dejlig varme huer og luffer til store og små. 
Leg med farver i flerfarvestrik og på 
bissekanterne.
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masken)
lsm – tag 1 m løst af som til r, flyt masken tilbage på 
venstre pind, men behold den nye orientering af 
masken (dvs. du har drejet masken), strik 2 dr rsm 

I flerfarvestrikningen strikkes med bundfarven (farve 
A) til højre og mønsterfarven (farve B) til venstre 
over fingeren. Det er ikke meningen, at man skal sno 
trådene på bagsiden. Når man lader være med at 
sno, får man et mere elastisk resultat, og man 
undgår, at der opstår steder hvor man kan se den 
snoede farve gennem det strikkede materiale.

Omgang 1-5: ”1r, 1m LA gf” omgangen ud
Omgang 6: strik alle m r

Herunder er der to diagrammer, et til håndfladen af 
luffen og et til håndryggen af luffen. Diagrammerne 
læses fra højre mod venstre og fra neden og opad. 
Diagrammerne indeholder alle størrelser, men 

Bemærk:

Biesekant:

Diagrammer: 

Side 2

størrelserne starter og slutter forskellige steder, hvilet 
er markeret i bunden af diagrammerne. Omg. 4 til og 
med omg. 9 indeholder én mønstergentagelse i 
højden, hvilket også er markeret i diagrammerne. 
Disse omg. gentages, som beskrevet i opskriften 
herunder.

Flet
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Bredden af luffen, dvs. hhv. håndflade og håndryg  er 
hhv. 21 (23) 25 (27) 29 (31) m for de forskellige 
størrelser.

Slå 64 (70) 76 (82) 88 (94) m op i farve A på 3½mm 
pinde.
Strik omg. 1-6 af biesekanten i alt 2 (2) 2 (2) 3 (3) 
gange. Strik omg. 1-5 endnu en gang. Tag nu ind 
således: ”2rsm, 1r” indtil 4 sidste m. Strik (2rsm, 
2rsm). Der er nu 42 (46) 50 (54)  58 (62) m på 
omgangen, og der er strikket 3 (3) 3 (3) 4 (4) bieser 
på håndledskanten.
Skift til 4mm pinde.

Begynd flerfarvestrik efter diagrammerne. Strik efter 
diagram  A på de første21 (23) 25 (27) 29 (31) m og 
efter diagram B på de sidste 21 (23) 25 (27) 29 (31) 
m.
Når arbejdet måler 9 (10) 11 (12) 13 (14) cm 
markeres tommelen således:

Opskrift:
Kant:

Hånd:

Venstre luffe: Strik efter diagram A på de første 21 
(23) 25 (27) 29 (31) m, strik 19 (21) 23 (25) 27 (29) 
m efter diagram B, tag et stykke kontrastgarn og strik 
de næste 7 (8) 9 (10) 10 (11) m med kontrastgarnet, 
flyt de 7 (8) 9 (10) 10 (11) m, du lige har strikket 
med kontrastgarnet tilbage på venstre pind og strik 
nu med farve A og B de resterende 2 m af diagram B

Strik efter diagram A på de første 21 (23) 25 (27) 29 
(31) m, strik 2 m efter diagram B, tag et stykke 
restgarn og kontrastgarn strik de næste 7 (8) 9 (10) 
10 (11) m med kontrastgarnet, flyt de 7 (8) 9 (10) 10 
(11) m, du lige har strikket med kontrastgarnet 
tilbage på venstre pind og strik nu med farve A og B 
de resterende 19 (21) 23 (25) 27 (29) m efter 
diagram B
Du har nu en række m strikket med et stykke 
kontrastgarn på håndfladen af luffen. Strik videre op 
til omg. 4-9 er gentaget i alt 4 (5) 6 (8) 8 (9) gange 
og strik derefter videre fra omg. 10.
Bemærk, at lufferne kan forkortes eller forlænges ved 
at strikke færre eller flere gentagelser af omg. 4-9.

Højre luffe: 
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Fingerspidser:

Tommel:

HUE

Materialer:

Størrelser:

Færdige mål:

Når du har strikket omg. 18 (17) 16 (15) 14 (13) af 
diagrammerne begyndes indtagningerne til spidsen af 
luffen således:
(lsm, diagram A, 2rsm, lsm, diagram B, 2rsm)
Bemærk, at de yderste m i diagrammerne er 
indtagningsmaskerne. Der tages således 4 m ind på 
hver omgang, dvs. 2 m på håndryggen og 2 m på 
håndfladen.
Inden sidste omg. (omg. 28) brydes begge garner. 
Sørg for at have en god ende af farve A til de sidste 
masker. Luk luffen således: (1 m LA gb, 2rsm, træk 
den løse m over, træk garnenden igennem m)gentag

Saml 7 (8) 9 (10) 10 (11) m op på begge sider af 
kontrastgarnet samt 3 m i hver ”side” af tommelen 
med farve A. Begynd omgangen efter de 3 
sidemasker og strik således: 7 (8) 9 (10) 10 (11) r, 1 
m LA gb, 2rsm, træk den løse m over,sæt markør, 7 
(8) 9 (10) 10 (11) r, 1 m LA gb, 2rsm, træk den løse 
m over, sæt markør (= 16 (18) 20 (22) 22 (24) m på 
tommelomgangen).
Strik i glat ret 15 (17) 18 (19) 20 (21) omg. (eller så 
mange omgange der skal til for at tommelen har den 
ønskede længde) og begynd indtagningerne til 
tommelfingerspidsen.
Tag ind: lsm, r til 2 m før markør, 2rsm, lsm, r til 2 m 
før markør, 2rsm
Der tages således 4 m ind på hver omgang. Fortsæt 
indtagningerne til der er 4 (6) 4 (6) 6 (4) m tilbage, 
bryd garnet og træk garnenden gennem m og stram 
til.
Hæft alle ender og strik en luffe mere.

Filcolana Peruvian Highland Wool, 2 farver 1 (1) 1 (2) 
2 (2) nøgler af farve A / bundfarve
1 (1) 1 (1) 1 (1) nøgle af farve B / mønsterfarve
4mm og 4½ mm pinde (eller de pinde, der passer til 
strikkefastheden)
6 maskemarkører
Billederne viser to af størrelserne. B i grå (farve 954) 
og blå (farve 202) og L i blå (farve 202) og hvid 
(farve 101).

B (SX) S (M) L (XL) – størrelserne går fra 
børnestørrelse (B) op til en stor herrestørrelse.

Højde: 16 (17) 18 (19) 20 (21) cm
Omkreds: 38 (41) 44 (46) 49 (52) cm (i ustrakt mål)
Huerne passer hoveder med omkreds op til 50-52 
(52-54) 54-56 (56-58) 58-60 (60-62) cm, målt ved 
ørerne. Det er meningen, at huen skal sidde godt til, 
så huens færdige (ustrakte) mål er mindre end den 

hovedomkreds, som den passer til.

Huerne strikkes nedefra og op. Først strikkes 
bissekanten, og derefter skiftes der til at strikke 
flerfarvestrik på selve huen. Efter flerfarvemønsteret 
strikkes indtagningerne til toppen af huen med en 
enkelt farve. 

22 m og 26 pinde for 10x10 cm i flerfarvemønsteret 
på pind 4½mm

r – ret
m – maske(r)
LA gf – tag masken løst af med garnet foran masken
FM – flyt markør fra venstre til højre pind
2rsm – strik 2 m ret sammen
dr – drejet (dvs. strik gennem bagerste løkke af 
masken)
lsm – tag 1 m løst af som til r, flyt masken tilbage på 
venstre pind, men behold den nye orientering af 
masken (dvs. du har drejet masken), strik 2 dr rsm 
Bemærk: I flerfarvestrikningen strikkes med 
bundfarven (farve A) til højre og mønsterfarven 
(farve B) til venstre over fingeren. Det er ikke 
meningen, at man skal sno trådene på bagsiden. Der 
er aldrig mere end 10 m, som en farve skal trækkes 
over, og dette kan nemt lade sig gøre i Peruvian. Når 
man lader være med at sno, får man et mere elastisk 
resultat, og man undgår at der opstår steder hvor 
man kan se den snoede farve gennem det strikkede 
materiale.

Omgang 1-5: ”1r, 1r LA gf” omgangen ud
Omgang 6: strik alle m r

Arbejdsgang:

Strikkefasthed:

Forkortelser:

Biesekant:
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Diagram: 

Opskrift:

Diagrammet læses fra højre mod venstre, nedefra og 
op. Diagrammet gentages 6 gange pr. omg. Bemærk, 
at hver størrelse starter et forskelligt sted (se 
bogstaverne for størrelsen i bunden af diagrammet). 
Rapporten i diagrammet er hhv. 14 (15) 16 (17) 18 
(19) m, der er således forskel på antallet af m i farve 
A mellem selve ”fletningerne” i de forskellige 
størrelser.

Slå 126 (136) 144 (154) 162 (172) m op i farve A på 
4mm pinde. Strik omg. 1-5 af biesekanten. Skift til 
farve B og strik omg. 6 af biesekanten og derefter 
omg. 1-5 igen. Skift tilbage til farve A og strik omg. 6 
og omg. 1-5 af biesekanten 1 (2) 2 (3) 3 gange i alt. 
Der er nu 3 (4) 4 (5) 5 bieser på kanten af huen, og 
den sidste omg. var omg. 5 af biesekanten.
Tag ind således: ”2rsm, 1r” indtil 3 (4) 3 (4) 3 (4) 
sidste m. og slut af med at strikke: 2 r sm 1 (2) 1 (2) 
1 (2) gange, 1 (0) 1 (0) 1 (0) r. Der er nu 84 (90) 96 
(102) 108 (114) m på omgangen. Skift til 4½mm 
pinde.
Strik 2 omg. r med farve A.

Begynd flerfarvestrik efter diagrammet. Diagrammet 
gentages i alt 6 gange på en omgang. Når sidste 
omg. af diagrammet (omg. 21) er strikket, brydes 
farve B og der strikkes videre med farve A alene. 
Strik 2 (2) 2 (1) 1 (1) omg. r, hvor der sættes 
markører ind hver 14. (15.) 16. (17.) 18. (19.) m, 
således at huen indeles i 6 dele med 14 (15) 16 (17) 
18 (19) m mellem markørerne.

Begynd nu indtagningerne til huepullen.
Indtagningsomgang: (lsm, r til næste markør, FM) 
gentag ( ) i alt 6 gange.
Strik indtagninger hver 2. omgang (alle m strikkes r 
på omgange uden indtagninger) i alt 4 (5) 5 (6) 6 (7) 
gange, og derefter hver omgang 8 (8) 9 (9) 10 (10) 
gange. Fjern markørerne på den sidste 
indtagningsomgang. Der er nu 12 m tilbage. Bryd 
garnet. Strik den sidste omgang således: (lsm og 
træk garnet igennem) 6 gange

Hæft alle ender og vask huen.
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