
 
 

While they where sleeping hat 
 
As a mother of two one year old twin boys, I have limited time for knitting. So every day I 
knit when they sleep. So, this hat was made one day they slept a little longer than usual.  
 
Needles: 
 
Circular and/or dpn 4 or 4,5 
 
 
Yarn: 
 
Yarn that fit needle 4-4,5. Ex Safir, Noro 
Kureyon, Smart, Karaoke. 
 
 
Pattern: 
 
Co 80 sts. I use longtail cast-on. 
Knit in round, place marker to mark the 
start of new round.  
Row 1-6:  *2k, 2p* 
Row 7:   knit 
Row 8:   *k6, yo, ssk* Remove 

marker, k1, place marker. 
This will make the 
spiralpattern. 

Row 9:  knit 
Row 10: *k6. yo, ssk* Remove 

marker, k1, place marker. 

This will make the spiralpattern. 
 
Repeat row 9 and 10 until hat measures 15 
cm/6 inch from cast-on or as long as you’d 
like.  
 
 
 
Decrease:  
 
Row 1:  *k6, yo, ssk* 
Row 2:  *k6, ssk* 
Row 3:  *k5, yo, ssk* 
Row 4:  *k5, ssk* 
Row 5:  *k4, yo, ssk* 
Row 6:  *k4, ssk* 
Row 7:  *k3, yo, ssk* 
Row 8:  *k3, ssk* 
Row 9:  *k2, yo, ssk* 
Row 10: *k2, ssk* 
Row 11:  *k1, yo, ssk* 
Row 12:  *k1, ssk* 
Row 13:  *k2tog* 
 
Cut of yarn and sew in ends. 

 
 



 
 

Mens de sov - luen 
 
Denne luen ble til en dag da jeg var hjemme med de to tvillingene mine. Det er ikke mye tid tl 
å strikke når de er våkne, så denne strikket jeg da de sov, derfor fikk luen dette navnet. På alle 
luene jeg har laget ut fra dette mønsteret så har jeg brukt under ett nøste med garn som passer 
til pinne 3,5-4.  Det kan være Safir, Smart, Noro Kureyon, Karaoke, dobbeltynn alpakka og 
lignende.  
 
Utstyr:  

 Pinne nr 4 – rundpinne og strømpepinner 
 Maskemarkør 

 
Garn: 

 50 gr garn som passer til pinne 4.  
 

 
 
Mønster: 

 legg opp 80 masker og strikk rundt. Pass på å ikke få snurr på arbeidet. 
 Strikke vrangbord som ønsket. Jeg er mest glad i 2 rett 2 vrang, men 1 rett 1 vrang 

eller andre alternativ går jo bra det også. Strikk 6 runder eller til ønsket lengde. 
 Strikk en runde rett, neste runde strikkes slik:  

o *6r, kast, ssk*  Repeter fra * til * omg rundt. Ta av maskemarkør, strikk 1 r, 
plasser maskemarkør. Dette er viktig å gjøre hver runde for at luen skal på en 
spiral.  

 Fortsett mønster til luen måler 15 cm eller ønsket lengde.  
 
 
 
 



 Felling: 
o Rad 1: *6 r, kast, ssk* 
o Rad 2: *6 r, ssk* 
o Rad 3: *5 r, kast, ssk* 
o Rad 4: *5 r, ssk* 
o Rad 5: *4 r, kast, ssk* 
o Rad 6: *4 r, ssk* 
o Rad 7: *3 r, kast, ssk* 
o Rad 8: *3 r, ssk* 
o Rad 9: *2 r, kast, ssk* 
o Rad 10: *2 r, ssk* 
o Rad 11: *1 r, kast, ssk* 
o Rad 12: *1 r, ssk* 
o Rad 13: *2 r sammen* 
 

 Kutt tråden og før den gjennom de resterende masker og snurp sammen. 
 
 


