Inspirert av Perleuglefamilien som flyttet inn i en av fuglekassene våre
har jeg laget sommerluen Uglehue.
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Uglehue sommerlue er både strikket og heklet men man kan jo like gjerne lage et pannebånd eller en
lue som kun er strikket om man heller vil det. Jeg har brukt T`ika Pima Bomull fra Mirasol Collection
som er et nydelig bomullsgarn med nesten silkeaktig glans. Luen er myk og behagelig å ha på.
Uglehueluen er laget i en størrelse som passer de fleste hoder, men størrelsen kan enkelt justeres
enten ved å endre pinnestr. et halvt nummer opp eller ned, eller ved å øke eller minske maskeantallet
med 12. Det gir også rom for å benytte hvilke garn som helst og evt. hekle flere eller færre omganger
før man begynner å felle, alt etter hvor stor eller liten man ønsker at luen skal være.

T`ika Farge 1: 50g (F1)
T`ika Farge 2: 50g (F2)
Veil. str. strikkepinne, liten rundpinne 40
cm, og heklenål: 4mm eller 4,5
Bruk den str. som gir en strikke- og
heklefasthet der:
20 eller 18 m = 10cm
og
20 eller 18 staver = 10cm

Legg opp på rundpinne 40cm med F1: 96 m
Strikk rundt slik diagrammet viser med flettemønster som forklart.
Fell rett av når diagrammet er ferdig strikket.
Rett på rettsiden
Vrang på rettsiden
Flett Bak: halvparten av de markerte
maskene taes løs av på en
hjelpepinne og settes bak arbeidet.
Strikk de andre m først deretter
maskene fra hjelpepinnen. (Her
flettes over 4 m, 2 m skal taes av bak
arb. strikk 2 deretter de to fra
hjelpepinnen.)
Flett Foran: halvparten av de
markerte maskene taes løs av på en
hjelpepinne og settes foran arbeidet.
Strikk de andre m først deretter
maskene fra hjelpepinnen. (Her
flettes over 4 m, 2 m skal taes av
foran arb. strikk 2 deretter de to fra
hjelpepinnen.)
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1. omg. Skift til heklenål og hekle en kjedemakse i den strikemmasken som først ble
felt. Hekle en omg. staver rundt med F1. Første stav på hver omg = 3 luftmasker.
Avslutt omg. med en kjedemaske i tredje luftmaske i den første luftmaskestaven.
Ved fargebytte hekles kjedemasken med den nye fargen.
2. omg. Skift til F2 og hekle en omg. staver, en stav i hver stav fra forrige omg.
3. omg. Hekle 3 staver over vrangmaskene og 4 staver med en luftmaske mellom i
annenhver stav ovenfor der de strikkede uglene sitter. Det blir nå hullmønster over
uglene og staver over de strikkede vrangmaskene.
4. omg. Hekle som 3.omg. men fell en stav der det på 3. omg ble heklet 3 staver slik at
det nå blir 2 staver i stedet for 3 over de strikkede vrangmaskene. For at fellingen
skal bli fin hekler du først en stav på vanlig måte, deretter de to neste stavene
sammen slik: stav nr. 2 hekles halvferdig, hekle så den 3. staven halvferdig, dra så
masken gjennom begge de halvferdige stavene, så slippper du at det blir hull. Hekle
4 staver i mellom med en luftmaske imellom slik som på 3. omg. slik at det blir 5 hull.
5. omg. Hekle som før men med 2 staver i stedet for 3 staver over vrangmaskene.
6. omg. Hekle som 5.omg.
7. omg. Hekle som 5.omg.
8. omg. Skift til F1, Hekle 1 stav i hver stav fra forrige omg, uten luftmasker
imellom.
9. omg. Hekle 1 stav i annenhver stav fra forrige omg. med en luftmaske mellom hver
stav.
10.omg. Hekle 1 stav i hver stav fra forrige omg. med en luftmaske imellom.
11.omg. Skift til F2, hekle som 8.omg.
12.omg. Som 9.omg.
13.omg. Hekle 1 stav i annenhver stav uten luftmasker imellom.
Kutt tråden og fest endene.
Sy små knapper eller perler til øyne.

TIPS! Sy inn refleks til øyne!

Lykke til!
-med de beste strikke- og hekleønsker fra Edel Marie
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