
Vår egen Høybråtenlue 

Vi er mange i Høybråten Sanitetsforening 

som liker å strikke, og vi syntes det var 

veldig artig da Arne og Carlos ga ut 

Groruddalslua i samarbeid med Østre Aker 

Husflidslag i fjor. Noen av oss har latt oss 

inspirere av Groruddalslua og av vårt 

absolutte favorittsted i Groruddalen, som – 

kanskje ikke så overraskende – er 

Høybråten, og har laget vår egen 

Høybråtenlue. I mønsteret har vi 

representert snøen som vi sjelden har noen 

mangel av på Høybråten, de høye 

grantrærne som omgir dalen på begge 

kanter, og nederst har vi en H-bord.  

 

Vi har for det meste strikket den i lyseblå, med 

mørkeblå trær og bokstaver og hvite snøkrystaller, 

men det går selvsagt an å gjøre det omvendt også.  

 

Man kan jo også 

velge å strikke et 

pannebånd ved å 

avslutte med en 

H-bord og en 

vrangbord til etter 

snøkrystallene, det synes vi også gjør seg 

veldig bra.  

Eller hva med å avslutte med en dusk på 

toppen? 

Vi tenker dette er en utmerket julegave å 

strikke til noen som også liker Høybråten!  

 P.s.: hvis du har lyst til å komme og strikke sammen med oss, ta gjerne turen 

innom når vi har strikk og skravl! Du finner arrangementsoversikt på 

www.hoybratensanitetsforening.no . 

http://www.hoybratensanitetsforening.no/


Sånn strikker du din egen Høybråtenlue:  

Garn: Drops Merino extra fine, 01 natur, 19 lys gråblå, 27 marineblå 

Garnforbruk: Grunnfarge 100g, mønsterfarge 50g av hver farge.  

Størrelsen på lua avgjøres av pinnestørrelsen du bruker:  

  Barn: pinnestr 3,5 og 4 

  Dame: pinnestr 4 og 4,5 

  Herre: pinnestr 4,5 og 5 

Legg opp 96 masker med grunnfargen på minste pinnestr. Strikk vrangbord *2 r 

2 vr* i valgfri lengde. Gå opp en halv pinnestr, og strikk mønster etter diagram. 

Diagrammet gjentas 4 ganger.  

Etter diagrammet felles det slik: *1 r, 2 r sm, 18 r, 2 r sm, 1r* Strikk * - * 4 

ganger. Gjenta fellingen annenhver omgang, med 2 m mindre mellom fellingene 

for hver gang. Når det gjenstår 8m, trekk tråden gjennom de resterende m og fest 

godt.  

Diagram:  

 

Lykke til! Hilsen oss i Høybråten Sanitetsforening. 


