
Grunnoppskrift – LUE 

Denne oppskriften er en grunnoppskrift, slik at man kan velge designet selv. Dette i form av farger, 
mønster, størrelse og design. De tre luene på bildet har alle denne grunnoppskriften.  
 

 
 
På disse tre luene har jeg brukt pinnestørrelse 5 på lua til venstre og pinnestørrelse 4 på luene til 
høyre. Man kan selvfølgelig bruke andre pinner eller annet garn (som er beregnet på annen 
pinnestørrelse) om man ønsker et større eller mindre resultat.  
 
Grunnoppskriften jeg bruker gir et resultat som passer ”et normalt hode”. Luene til høyre ser mindre 
ut enn lua til venstre, men det er fordi lua til venstre er brukt en god del og dermed former den 
seg/vier den seg litt ut. 
 
Man ser at designet er noe likt på de tre luene, samtidig som det er store forskjeller mellom dem. Det 
er det som er fordelen med denne oppskriften, at man rett og slett velger design selv.  
 

Ting du burde ha: 

• En 40 cm rundpinne 

• 4 strikkepinner i samme størrelse som rundpinnen 

• En lue som passer 
 

Ting du trenger å KUNNE:  

• Legge opp masker 

• Strikke rette og vrange masker 

• Fjerne masker  

• Felle masker 

https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=_cBd6MsIm6s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4X00nn1Zkcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p90CSRxI8tY
https://www.youtube.com/watch?v=p90CSRxI8tY
https://www.youtube.com/watch?v=p90CSRxI8tY


   
 
Legg opp ca. 100 masker. Om du tenker at designet på luen din skal bestå av for eksempel 3 rette og 
3 vrange masker, legger man opp 102 masker. Om man ønsker at designet skal være 4 rette og 4 
vrange masker, legger man opp 100 masker. Tilsvarende for andre tall, man legger opp antall masker 
som går opp i antall rette og vrange man ønsker. I denne grunnoppskriften kommer jeg til å ta 
utgangspunkt i at man bruker 100 masker og at designet er 2 rette og 2 vrange masker.  

 

OM MAN ØNSKER BRETT 

• Strikk 2 rette og 2 vrange masker, eller i det designet du selv ønsker. Strikk til du har lengden 
du ønsker på bretten.  

• Strikk deretter 1 rad rett, slik at dette danner en brett som gjør at bretten går riktig vei.  

 
• Etter du har strikket en rad som gjør at bretten former seg riktig vei, strikker du det designet 

du ønsker på resten av lua. Om du ønsker å fortsette med designet 2 rette og 2 vrange, 
strikker du dette på samme måte, bare motsatt.  



 
 

OM MAN IKKE ØNSKER BRETT 

• Strikk 2 rette og 2 vrange masker (eller et annet design) til ønsket lengde.  

• Strikk deretter det designet du ønsker videre på lua. Om du ønsker å fortsette med 2 rette og 
2 vrange masker strikker du bare videre uten å endre.  

 
Antall rader er vanskelig å uttale seg om i forhold til at man står fritt til å velge design selv. Det kan 
være lurt å ha en lue man vet passer for å forme arbeidet etter denne. Et lite tips er å strikke til man 
klarer å prøve lua uten at man trenger å bruke makt for å få den på eller at maskene faller av 
rundpinnen. Deretter burde man begynne å fjerne masker.  
 
Om man begynner å se at lua ”nesten er ferdig” og at man fremdeles strikker med mange masker er 
dette ikke noe å bekymre seg for. Så fort man begynner å fjerne masker former lua seg fort. Det er 
derfor positivt med mange masker litt for lenge enn å ta inn maskene for fort.  
 
Eneste som er viktig når man fjerner masker er at man fjerner de ”på samme sted”, altså i et mønster 
slik at luen sin form blir jevn. Når man begynner å fjerne masker, vil det lønne seg å gå over til 
enkeltpinner.  
 
Når man har strikket lua ferdig, feller man av maskene. 
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