
Nalu
Design: Sparrowhawk/Leila Raabe
Norsk oversettelse: Tesha

Strikkefasthet: 23 m/ 36 rader = 10 cm i vanlig 
glattstrikk.
Størrelse: dame medium (stor). 

Garnforslag: Heilo (Dalegarn) eller Lerke 
(Dalegarn). Det går omlag ett nøste.
Pinnestr.: 3 mm eller det du trenger for å oppnå 
strikkefastheten. Du kan velge å strikke rundt på strømpepinner eller lang rundpinne (Magic Loop).
Valgfritt: maskemarkører, flettepinne.

Høyre vante:
Vrangbord:  Legg opp 46 (50) masker og strikk vrangbord med 1 vridd rett, 1 vrang i ca.4 cm. 
NB! Den minste størrelsen starter med en vrangmaske, den største med en vridd rett.

Strikk glattstrikk over 6 (7) masker, strikk etter diagrammet for høyre vante de neste 11 maskene, så 
glattstrikk 6 (7) masker (=håndbaken). Strikk glattstrikk over de neste 23 (25) maskene (= 
håndflaten).
Strikk på samme måte i 16 omganger til, og slutt etter rad 3 i diagrammet. 

Tommeløking (høyre vante):
Fortsett etter mønsteret på oversida av hånda. På undersida strikker du slik: 3 (4) masker, øk 1, 1 r, 
øk 1, 19 (20) r.  Du har nå 3 masker i tommelkilen, viss du vil kan du sette maskemarkører før og 
etter disse 3.
Neste omgang (og alle videre) strikkes etter mønster på håndbaken, mens undersida (og annenhver 
omgang videre) strikkes rett.
Øk deretter på annenhver omgang til du har 15 (17) masker (mellom markørene) i kilen. 

På neste omgang settes tommelmaskene på en maskeholder. Legg opp 3 nye masker og fortsett 
rundt ca. 2,5 (2) cm, og avslutt med rad 10 i diagrammet = 48 (50) m. (NB! Dette passer best for 
den minste str.) 

Avslutt med vrangbord (som i begynnelsen) i ca. 2,5 (3,5) cm.

Tommel: 
Ta de 15 (17) tommelmaskene over på strikkepinne, ta opp 3 masker på baksida og strikk rundt 
(glattstrikk) 4 omganger. Til slutt strikkes vridd vrangbordstrikk (*1 vridd rett, 1 vrang*) 3 
omganger. Fell av.

Venstre vante:
Strikkes som høyre, men bruk diagrammet for venstre vante. Strikk til starten for tommelkilen.

Tommeløkning (venstre vante):
Fortsett i mønsterstrikk over de 23 (25) m på håndbaken, strikk 19 (20) masker , øk 1, strikk 1r, øk 
1, strikk 3 (4) r (=48/50 masker i alt).
Fortsett som for høyre vante.

http://www.youtube.com/watch?v=BtBSmxGomPk
http://tesha.wordpress.com/
http://www.ravelry.com/designers/leila-raabe


Diagram  :  
For lettvinthets skyld har jeg brukt originaldiagrammet, se forklaring under.

Diagrammet strikkes rundt og leses fra høyre til venstre på alle omgangene. 
De åpne rutene viser rettmasker, en prikk er vrangmaske og b betyr vridd rett.

De fire flettevariantene er:
1) sett en m på flettepinne og hold bak arbeidet, strikk 1 vr r og m fra flettepinnen strikkes vrang.
2) sett en m på flettepinne og hold foran arbeidet, strikk 1 vrang og m fra flettepinnen vridd r.
3) sett en m på flettepinne og hold bak arbeidet, strikk 1 vridd rett og m fra flettepinnen r.
4) sett en m på flettepinne og hold foran arbeidet, strikk 1 r og m fra flettepinnen vridd r.

Right Mitt Chart = diagram for høyre vante, og Left Mitt Chart = diagram for venstre vante.



Kilder, tips & sånn:

På Hawaii betyr «Nalu» bølge, og henspeiler på bølgemønsteret som snor seg oppover vanten.
Originaloppskrifta finner du på Ravelry: Nalu Mitts

For å få tommeløkningene enda penere bruker jeg disse økningene: 
http://www.knittinghelp.com/videos/increases . (Hyperlenke til instruksjonsvideoer). 
Mange vil sikkert mene at dette er «flisespikkeri», men etter min mening utgjør det faktisk en 
forskjell, idet økningene vil «peke» henholdsvis mot høyre (før kilen) og venstre (etter).

Leila Raabe kan kontaktes på e-post: klraabe@gmail.com
Tesha kan kontaktes via bloggen: «mellom maskene...»

Lykke til!

mailto:klraabe@gmail.com
http://tesha.wordpress.com/
http://www.knittinghelp.com/videos/increases
http://www.ravelry.com/patterns/library/nalu-mitts

