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Hans og Gretes nissetopplue 
©Tusenmasker - Elin Lovisa Backman

En enkel nisselue med søte detaljer strikket i mykeste, letteste alpakka. Selv om 
lua er lang er den veldig lett og sitter godt på hodet selv under kjappe 

nissestreker. Lua er designet for å passe sammen med plaggene i Hans- og 
Greteserien.

#hansnissetopplue strikkes med mønsterstriper hele veien opp.
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Størrelser og Mål: 
  
Størrelser:
 
3-6 (6‐12 ) mnd. 2-6 (8-12) år.

Garn og garnmengde: 
Garntype:
 
Drops Air
 
Garnmengde:

Hovedfarge: 50 (50) 50 (100) gram
Kontrastfarge: 50 (50) 50 (50) gram 
 

Utstyr og strikkefasthet: 
Strikkepinner: 40 cm rundpinne nr. 4 
og 5 + evt. strømpepinner hvis du 
ikke strikker magic loop.  

Strikkefasthet: 17 masker glattstrikk 
på pinne nr. 5 = 10 cm i bredden.

#gretesnissetopplue strikkes med 
kun én mønsterstripe nederst og 
noen hvite lus på toppen av lua. 

Foto: Mai Linn Lunnay



Fremgangsmåte 
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Hans nissetopplue 
 
Fortsett med diagrammet til luen 
måler 14 (15) 16 (17) cm. Fordel 4 
maskemarkører med 15 (17) 19 (20) 
maskers mellomrom. Videre skal det 
felles 1 maske etter hver 
maskemarkør ved å strikke 2 masker 
sammen. Pass på at fellingene 
kommer på en ensfarget omgang uten 
lus. Strikk 4 omganger og gjenta 
fellingene. Fortsett slik med mønster 
og fellinger hver 5. omgang til det 
gjenstår 4 masker på pinnen. Trekk 
tråden gjennom de gjenværende 
maskene og stram til. Fest alle tråder 
godt. Lag tilslutt en dusk i 
kontrastfargen som du syr fast på 
enden av lua.    

Gretes nissetopplue 
 
Fortsett med glattstrikk i hovedfargen til 
luen måler 14 (15) 16 (17) cm. Fordel 4 
maskemarkører med 15 (17) 19 (20) 
maskers mellomrom. Videre skal det 
felles 1 maske etter hver maskemarkør 
ved å strikke 2 masker sammen. Strikk 4 
omganger og gjenta fellingene. Fortsett 
slik med fellinger hver 5. omgang. Når 
det gjenstår 28 masker på pinnen skal 
det strikkes lus på samme måte som vist 
i diagrammet men uten å bytte farge. 
Justér ved fellingene underveis slik at 
lusene stemmer med luseraden under. 
Når det gjenstår 4 masker på pinnen 
trekker du tråden gjennom alle masker. 
Fest trådene og lag en dusk i kontrast- 
fargen som du syr fast på enden av lua. 

Luen strikkes nedenfra og opp. Legg opp  58 (66) 72 (76) masker med 
hovedfargen på pinne nr. 4. Strikk ribbestrikk med 1 rett, 1 vrang til kanten 
måler 3 (3) 4 (5) cm. Bytt til pinne nr. 5 og glattstrikk. På første omgang skal 
det økes 2 (2) 4 (4) masker jevnt fordelt = 60 (68) 76 (80) masker på pinnen. 
Strikk ytterligere en omgang glattstrikk med hovedfargen før du bytter til 
kontrastfargen og strikker de 5 første omgangene av diagrammet under.

Velg nå hvilken av luene du vil strikke.  

Strikk rett med kontrastfargen.

Strikk rett med hovedfargen. 

Begynn her. 

Kos deg med strikkinga! 
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Tusen takk…  

for at du ville strikke min 
oppskrift! Jeg elsker å se 
deres versjoner, så del 
gjerne resultatet ditt på 
instagram…
 
#hansoggretesnissetopplue 
#tusenmasker

Informasjon… 
Tusenmasker - Elin Lovisa Backman  

E-post: tusenmasker@outlook.com 

Hjemmeside, blogg og nettbutikk: www.tusenmasker.no

Instagram: @tusenmasker

Ravelry: Tusenmasker


