Min variant av OL lua!
!
Dobbelt garn - Merinoull fra Sandnesgarn!
Kan også bruke Mandarin Medi om du klør av
ull, eller alpakka om du har lyst til det.!
Du trenger 150 gr av bunnfargen og 50 gr til
kanten. !
Heklenål nr 7 !
Hekklefasthet er 12 hst pr 10 cm.

1. Lag 4 lm og sett de sammen i en ring!
2. Lag totalt 6 fm i luftmaskeringen. !
Dette er veldig trangt og litt vanskelig, men det blir snart bedre. :)!
Jeg liker ikke overgangen mellom omgangene, der det blir en skjøt, og andre oppskrifter
tar sammen omgangen med en kjm, og lager 3 luftmasker. Så jeg dropper dette og lar
bare omgangene flyte i hverandre med å bare fortsette med fm og hst rett i den 1.
masken. Etter noen omganger er det umulig å se hva som er starten, så da fester jeg
bare en tråd i annen farge her så jeg har kontroll…!
3. 2 fm i hver fm = 12 stk!
4. 2 fm i hver maskene. Fortsett med dette ut omgangen. 24 fm!
Nå er det litt lettere, og du har fått en tett og fin topp på luen. Gå over til halvstaver. !
5. 2 hst i 1. maske, 1 hst i neste maske. Fortsett ut omgangen. = 36 hst!
6. 2 hst i 1. maske, 1 hst i de neste 6 maskene. Fortsett ut omgangen = 42 hst!
Brett arbeidet dobbelt og se at du får en fin bue på arbeidet. Har du ikke fått det så har du
enten økt for mye, eller fastheten er litt feil. Da tar du bare oppign´jen og øker litt mindre
om du trenger det. Det viktigste er ikke antall masker men at den blir passelig til akkurat
deg! :)!
7. 8. 9. 10. Øk 5 masker pr omgang. ca hver 8. Det er ikke viktig om det er likt mellom
hver, bare de er fordelt utover ganske jevnt. :)!
11. Du har nå 64 hst rundt. (26 cm bred når du bretter bobbelt) Dette er perfekt til voksne.
Til barn kan du gi deg på 56 masker, og lage luen litt kortere også. !
Fortsett med disse rundt og rundt til luen måler 25-26 cm!
11. Nytt til rødt og hekle 2 omganger med fm rundt hele. !

!
Avslutt og fest tråder. !
!
Gratulerer med ny lue!!
!
Hjertelig hilsen!
!
Anne Kat

