
Bernies Luffer 

Opskrift af Alyssa Coffey 

Oversat til dansk af Signe Strømgaard 

 

Luffer inspireret af dem Bernie Sanders havde på til Joe Bidens indsættelse den 20. januar 2021.  

Disse er lidt anderledes, da de gentager den samme mønsterrapport hele vejen rundt om hånden, mens 

Sanders’ luffer har en kontrastfarvet tommel og sort stof på håndfladen. 

 

Strikkefasthed 

18 m x 22 omg I glatstrik på p 3,5 mm = 10 x 10 cm  

 

Pinde 

3,5 mm strømpepinde   

 

Garn 

Garn der passer til strikkefastheden i 4 farver: 1 nøgle i farve A (mellembrun) og 3 mønsterfarver 

(hvid, beige, og mørkebrun til mønsteret) 

 

Garnforslag 

Peruvian Highland Wool fra Filcolana i farve 282 (farve A, mellembrun) og mønsterfarverne 101 (hvid), 364 

(beige) og 975 (mørkebrun) 

 

Note til størrelsen 

Denne opskrift er designet til at passe en lille-til-mellemstor kvindehånd (luffen har en omkreds om hånden 

på 21 cm). Ønskes større eller mindre luffer kan pindestørrelse og strikkefasthed justeres  

 

Særlige forkortelser 

Udt-v (venstredrejet udtagning): Før venstre pind bagfra ind under lænken mellem to masker, løft lænken 
op på pinden og strik den drejet ret. 
Udt-h (højredrejet udtagning): Før venstre pind forfra ind under lænken mellem to masker, løft lænken op 
på pinden og strik den ret. 



Llr (venstredrejet indtagning): Tag 2 masker ret løs af, en af gangen, flyt maskerne tilbage på venstre pind 
og strik dem ret sammen gennem bagerste maskeled. 
2 r sm (højredrejet indtagning): Strik 2 masker ret samen. 

 

Opskrift 

Slå 36 m op med farve A på 3,5 mm strømpepinde. Saml til en omg og strik rundt.  

Rib: *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt. 

Strik i alt 12 omg rib.  

 

Tommelkile 

1. omg (udtagninger): *Udt-h, 12 r*, gentag fra * til * omg rundt = 39 m.  

2. omg: Strik r omg rundt. 

3. omg: Sæt en markør, udt-h, 1 r, udt-v, sæt en markør, 38 r = 41 m.  

4.-5. omg: Strik r omg rundt.  

6. omg: Flyt markøren over, udt-h, strik r til næste markør, udt-v, flyt markøren over, strik r omg rundt.  

7.-18. omg: Strik som 4.-6. omg i alt 4 gange.  

Der er nu 13 m mellem de 2 markører. Sæt disse m på en maskeholder til tomlen.  

 

Der strikkes nu rundt over de resterende 38 m.  

 

Mønster  

Strik mønster ifølge diagrammet. Begynd med 1. omg og strik alle omg fra højre mod venstre. Diagrammet 

strikkes 2 gange pr. omg.  

1. -24. omg af diagrammet strikkes lige op uden indtagninger. 

25. omg: Strik 19 m i mønster, sæt en markør, strik i mønster omg rundt. 

 

Indtagninger 

Fortsæt i mønster og tag samtidig ind således:  

26. omg: *Llr, strik i mønster til 2 m før markøren, 2 r sm*, gentag fra * til * endnu en gang (i alt 4 

indtagninger) = 34 m.  

27. omg: Strik i mønster omg rundt.  



28.-32. omg: Strik indtagninger som på 26. omg. Der tages 4 m ind på hver omg = 14 m.  

 

Afslutning på hånd 

Mulighed A: Sy de to sider sammen med maskesting og en uldnål.  

Mulighed B: Strik 2 r sm omg rundt, bryd garnet og træk enden igennem de resterende m på pinden. Hæft 

ende. 

  

Tommel 

Flyt de 13 m fra maskeholderen tilbage på strømpepindene. Strik 2 m op langs siden af hånden, hvor m blev 

samlet til en omg igen med farve A = 15 m. Saml til en omg og strik rundt med farve A.  

Strik 15 omg glatstrikning, eller til tomlen har den ønskede længde – tomlen bør en anelse længere end din 

tommelfinger.  

Næste omg: *2 r sm, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt =10 m.  

Sidste omg: Strik 2 r sm omg rundt = 5 m.  

Bryd garnet og træk enden igennem de resterende m på pinden. Hæft ende. 

 

Montering 

Hæft alle ender. Vask blidt de færdige vanter og lad dem ligge fladt og tørre.  


