
BBU 
Godt å være, mye å lære. 

 
 

Hei! 

Dette er et lite hefte med mønster på votter, lue og pannebånd 

for alle som er stolte av BBU. Det får du gratis hos meg, og jeg 

håper vi etter hvert vil få se barn i skolegården vår og i 

Brønnøysund med disse luene, pannebåndene og vottene i alle 

mulige farger. Mønstrene har jeg laget selv, og det er en gave til 

skolen som jeg er veldig stolt av 

 



BBU votter, lue og pannebånd 

BBUvotten: 

Voksenstørrelse: 

Bruk to farger med god kontrast, og velg størrelse på pinnene etter garn 

og strikkefasthet. 

Legg opp 48 masker med farge 1, og strikk 2 r og 2 vr 6 omg. 

Strikk 3 omg med farge 2, 3 omg med farge 1 osv til man har 3 striper av 

farge 2. Strikk 5 omganger med farge 1, og deretter en omgang 

glattstrikk i samme farge. 

Så begynner man på mønstret, og pass på at tommelen blir strikket rett 

på høyre og venstrevott. 

Se mønster på votten på neste side. 

 

Barnestørrelse: 

Bruk to farger med god kontrast, og velg størrelse på pinnene etter garn 

og strikkefasthet. 

Legg opp 40 masker med farge 1, og strikk 2 r og 2 vr 5 omg. 

Strikk 2 omg med farge 2, 2 omg med farge 1 osv til man har 3 striper av 

farge 2. Strikk 4 omg med farge 1, og deretter en omgang glattstrikk der 

man samtidig øker til 42 masker. 

På barnevotten strikker man ikke den øverste mønsterrapporten, mellom 

bokstaven U og smilefjeset.  Sidemønstret 3 + 3 masker, til sammen 6 

masker, skal heller ikke strikkes.  

Det blir færre omganger av bunnmønstret før man kommer til fellingen av 

selve votten 

Tommeløkningen er samme som på voksenvotten.  

Se mønster på votten på neste side. 

 

 

 

 



Mønster til vott og tommel 

 

 

 



 

BBUlue og pannebånd: 

BBUlue med spiss topp: 

Bruk to farger med god kontrast, og velg størrelse på pinnene etter garn 

og strikkefasthet. 

Legg opp 104 masker i farge 1 og strikk 2 r og 2 vr, 3 omganger. 

Første omgang i mønsterrapporten, øker man med 1 maske til 105 

masker, for å få mønstret til å stemme.  

Etter mønstret strikker man 5 omganger glattstrikk med farge 1, eller så 

mange omganger man vil ha for å få en passelig lue.  

Felling: Fortsett med farge 1. 

Strikk 13 masker og strikk 2 masker rett sammen, gjenta omgangen ut, 

totalt 7 ganger. Strikk 1 omgang rett, 

Strikk 12 masker og strikk 3 masker rett sammen, gjenta omgangen ut, 

totalt 7 ganger. Strikk 1 omgang rett. 

Fortsett denne fellingen med en maske mindre for hver gang, og en 

omgang rett annenhver gang. Fortsett til det er 7 masker igjen, og dra 

tråden gjennom alle maskene og fest tråden.                              

 

BBUlue med rund topp: 

Bruk to farger med god kontrast, og velg størrelse på pinnene etter garn 

og strikkefasthet. 

Legg opp 104 masker i farge 1 og strikk 2 r og 2 vr, 3 omganger. 

Første omgang i mønsterrapporten, øker man med 1 maske til 105 

masker, for å få mønstret til å stemme.  

Etter mønstret strikker man 5 omganger glattstrikk med farge 1, eller så 

mange omganger man vil ha for å få en passelig lue.  

Felling:   Fortsett med farge 1 

Strikk 3 rettmasker og strikk så 2 masker rett sammen ut omgangen. 

Strikk 3 omganger rettstrikk. 

Strikk 2 rettmasker og strikk så 2 masker rett sammen ut omgangen. 



Strikk 2 omganger rettstrikk. 

Strikk 1 rettmaske og 2 masker sammen ut omgangen 

Strikk 1 omgang rettstrikk 

Strikk 2 og 2 masker sammen ut omgangen, og dra tråden gjennom alle 

maskene og fest tråden. 

 

BBUpannebånd: 

Bruk to farger med god kontrast, og velg størrelse på pinnene etter garn 

og strikkefasthet. 

Legg opp 104 masker i farge 1 og strikk 2 r og 2 vr, 3 omganger. 

Første omgang i mønsterrapporten, øker man med 1 maske til 105 

masker, for å få mønstret til å stemme.  

Strikk mønstret og avslutt med 2 r og 2 vr, 3 omganger før du feller løst 

av. 

 

 

 Mønsterrapport til lue og pannebånd 



 


