Pupp til folket!
av Tora Frøseth
Mangler du en pupp? Eller kjenner du noen som gjør det?
Strikk en da vel, så blir du i hvert fall ikke kald på øra!
Se www.torafrosethdesign.no hvis du trenger hjelp med
oppskriften.
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All annen bruk må godkjennes skriftlig av forfatteren.

Størrelser: M (L) – hodeomkrets ca. 54 (58) cm
Materialer: ca. 50 g hudfarget garn i ull eller bomull,
ca. 110 m per 50 g. I lua på bildet er det brukt Sandnes Alpakka i fargen 4312, men annet garn med tilsvarende løpelengde/strikkefasthet blir like bra. I tillegg
trenger du en liten rest av et brystvortefarget garn, ca.
like tykt eller helst litt tynnere enn hovedgarnet. Her er
det brukt Hifa 4-trådet Superwash i fargen 910, ca.
150 m per 50 g.
Pinner:
Strømpepinner og en liten rundpinne størrelse 4 mm –
eller den tykkelsen som gir deg riktig strikkefasthet –
og en liten rundpinne 1 mm mindre.
Strikkefasthet:
22 m = 10 cm glattstrikk med det tykkeste garnet og
største pinnene.
Forkortelser:
r – rett
rfb – r uten å ta m av p, r en gang til i bakre del av m,
ta m av p (1 m økt)
m – maske(r)
omg – omgang(er)
pm – plasser markør på strikkepinnen
fm – flytt markør over til høyre pinne
2rsm – strikk 2 rett sammen (1 m felt)
Ø1 – øk 1: plukk opp tråden mellom maskene og strikk
denne vridd rett (1 m økt)
Midlertidig opplegg:
Denne oppleggsmetoden gir tilgang på maskeløkkene
i oppleggskanten. Hold garnet du skal bruke sammen
med en tråd bomullsgarn i samme tykkelse. Lag en
startløkke med begge trådene. Legg så opp med de to
trådene som om det var ett garn, slik at bomullsgarnet
fungerer som garnenden.

Fremgangsmåte:
Bruk brystvortegarnet holdt dobbelt og strømpepinnene,
og legg opp 8 m med midlertidig opplegg. Føy sammen
for å strikke rundt. Strikk 5 omg r.
Neste omg: *1rfb, gjenta fra * ut omg - 16 m.
Neste omg: strikk r.
Neste omg: *1 r 1rfb, gjenta fra * ut omg - 24 m.
Neste omg: strikk r.
Neste omg: *2 r, 1rfb, pm, gjenta fra * ut omg - 32 m.
Neste omg: strikk r.
Bryt garnet, og bytt til det hudfargede garnet (dette skal
ikke holdes dobbelt).
Neste omg: *strikk r til markør, Ø1, fm, gjenta fra * ut
omg.
Neste omg: strikk r.
Gjenta disse 2 omg til det er 15 (16) m mellom hver
markør - 120 (128) m tilsammen. Strikk så alle omg r uten
økninger til lua måler ca. 18 (19) cm fra toppen, eller til du
syns den er passe lang (prøv den på!). Hvis du ønsker
hengepupp i stedet for sprettpupp, strikk bare litt lenger.
Neste omg: *strikk r til 2 m før markør, 2rsm, gjenta fra *
ut omg - 112 (120) m.
Bytt til de minste pinnene, og strikk 16 omg rillestrikk
(8 riller) ved å strikke annenhver omg rett og vrang.
Fell av med sydd felling for å få en elastisk kant:
Bryt garnet, men la det bli igjen en tråd omtrent 3 ganger
så lang som luas omkrets. Bruk en stoppenål, og *før
nålen inn gjennom de to første m fra høyre mot venstre.
La m bli på p. Før nålen tilbake gjennom den første m fra
venstre mot høyre, og ta m av p. Gjenta fra * til 1 m gjenstår. Før nålen inn gjennom den siste m og gjennom en
løkke fra kanten rett bortenfor, fra høyre mot venstre. Før
nålen tilbake gjennom m fra venstre mot høyre, og ta m
av p.
Brystvorta sys igjen med garnenden til brystvortegarnet
og en stoppenål. Ta ut bomullstråden fra det midlertidige
opplegget, og før nålen gjennom alle m fra høyre mot
venstre, og stram til.
Fest alle tråder, vask lua og strekk den i form mens den
er fuktig.
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