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HUE OG HALSTØRKLÆDE MED RILLER PÅ SKRÅ

STRIKKEFASTHED

22 m i bredden i glatstrikning på p 4 = 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde..

FORKORTELSER

arb – arbejde(t), beg – begynd(else), dr – drejet, m – maske(r), p – pind(e), r – ret, vendem – vendemaske, vr – vrang

FORKLARING

Princippet i rillemønsteret er at der skiftevis strikkes glat ret og glat vrang. Ved samtidig at tage ud i den ene side og
ind i den anden kommer rillerne til at ligge på skrå. På huen, som er strikket på tværs, arbejdes der desuden med vendepinde,
så huen er bredest midtpå, ligesom den er smallere i toppen end i bunden.

MATRIALER
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
MÅL - HUENS OMKREDS
MÅL - HUENS HØJDE
HALSTØRKLÆDE
GARNFORBRUG/FARVE 39005
PINDE
HÆKLENÅL
DESIGN OG OPSKRIFT

Fantasi 50 % uld, 50 % akryl, ca 50 g = ca 120 m
Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga. Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet.
One Size
VED SPØRGSMÅL TIL OPSKRIFTEN ELLER GARNET
Järbo Garn AB TLF 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
Ca 42 cm (uden at strække materialet overhovedet – og det er MEGET elastisk)
VEDR. EVT. RETTELSER TIL OPSKRIFTEN
Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
20 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB.  Kopiering og udgivelse af materialet og
teksterne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
Ca 17 x 147 cm  (uden at strække)
FOTO Jan Carlsson, Fotografen i Gävle
Ca 300 g (100 g til huen og 200 g til halstørklædet)
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl
FOTOMODEL Micaela Toresson
Nr 4
TAK TIL:
TØJ OG TILBEHØR Gina Tricot - Valbo Köpcentrum
Nr 3 (til huens kant)
LOCATION Boulongerskogen – Gävle
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting

Vendepinde og vendemasker: Vendepinde er pinde hvor arbejdet vendes, før man har strikket alle masker på pinden.
Vendepinde bruges til at forme strikketøjet, så det bliver bredere nogle steder end andre, og til at give spændende
effekter med ændret strikkeretning. For at der ikke skal komme huller i strikketøjet ved vendingerne, strikkes vendepinde
således: Strik det angivne antal m, vend arb. Tag 1 m vr løs af med garnet foran arb og træk nu garnet stramt bagud
(= væk fra dig selv), så den strikkede m trækkes op over pinden og fremstår dobbelt = vendemaske (vendem). Strik resten af p.
Senere, når der skal strikkes hen over vendemasken, strikkes den ”dobbelte” m som var det én m. (En vendemaske tæller
altid kun for én maske.)
TIP! Læs opskriften nøje igennem, så undgår du spørgsmål undervejs.
HALSTØRKLÆDE

Slå 3 m op.
1. p: 2 vr, (1 vr, 1 dr vr) i sidste m.
2. p: Ret til sidste m, (1 r, 1 dr r) i sidste m.
3. p: Vr til sidste m, (1 vr, 1 dr vr) i sidste m.
4. p: Ret til sidste m, (1 r, 1 dr r) i sidste m.
5. p: Ret til sidste m, (1 r, 1 dr r) i sidste m.
6. p: Vr til sidste m, (1 vr, 1 dr vr) i sidste m.
7. p: Ret til sidste m, (1 r, 1 dr r) i sidste m.
Gentag 2.-7. p til der er 62 m på p – der er nu strikket en trekant som udgør halstørklædets ene hjørne.
Næste p: Strik til sidste m (r eller vr som det passer med rillerne), strik 2 m i den sidste m.
Næste p: Strik til der er 2 m tilbage (r eller vr som det passer med rillerne), strik 2 m sm.
Gentag disse 2 p (dvs. i riller som før, med indtagninger i arb ene side og udtagninger i den anden) til arb lange kant
måler ca. 147 cm, eller der er ca. 20 g garn tilbage af det 4. garnnøgle. Fortsæt i riller som før, men strik nu 2 m sammen
i slutningen af hver p til der er 3 m tilbage – således dannes det afsluttende hjørne på halstørklædet. Luk de sidste 3 m af.
Hæft alle ender.

HUE

Slå 60 m op.
1. p (vrangsiden): 53 vr, vend.
2. p (retsiden): 1 vendem, r til der er 12 m tilbage på venstre p, vend.
3. p: 1 vendem, vr til 7 m før ”hullet” ved vendm fra forrige p, vend.
4. p: 1 vendem, r til 7 m før ”hullet” ved vendm fra forrige p, vend.
5. p: 1 vendem, vr til 7 m før ”hullet” ved vendem fra forrige p, vend.
6. p: 1 vendem, r til 7 m før ”hullet” ved vendem fra forrige p, vend.
7. p: 1 vendem, vr til de sidste 2 m, dvs. hen over ”huller” og vendem, idet hver vendem strikkes som én m, strik de
sidste 2 m vr sm, vend.
8. p: 2 r sm, r til sidste m, dvs. hen over ”huller” og vendem, idet hver vendem strikkes som én m, strik (1 r, 1 dr r) i sidste m.
9. p: R til der er 7 m tilbage på venstre p, vend.
10. p: 1 vendem, vr til sidste m, (1 vr, 1 dr vr) i sidste m, vend.
11. p: R til 7 m før ”hullet” ved vendem fra forrige p, vend.
12. p: 1 vendem, r til der er 12 m tilbage på venstre p, vend.
13. p: 1 vendem, vr til 7 m før ”hullet” ved vendem fra forrige p, vend.
14. p: 1 vendem, r til 7 m før ”hullet” ved vendm fra forrige p, vend.
15. p: 1 vendem, vr til 7 m før ”hullet” ved vendem fra forrige p, vend.
16. p: 1 vendem, r til sidste m, dvs. hen over ”huller” og vendem, idet hver vendem strikkes som én m, strik (1 r, 1 dr r) i sidste m.
17. p: Vrang til de sidste 2 m, 2 vr sm.
18. p: 2 r sm, r til der er 13 m tilbage på venstre p, 2 r sm, r til sidste m, (1 r, 1 dr r) i sidste m.
Gentag 9.-18. p yderligere 20 gange, eller til den længste side på arb (= kanten hvor der tages ud) kan nå rundt om
hovedet uden at stramme.
Strik 9.-10. p endnu en gang.
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VASKEANVISNING

Næste p: Luk alle m vr af hele p hen, dvs. hen over ”huller” og vendem.
Sy huens opslagskant og aflukningskant sammen fra retsiden med små kastesting til et rør.
Ri rundt langs den yderste kant i toppen af huen (= den smalleste åbning) og træk kanten sammen. Ri rundt en gang
mere og træk endnu mere sammen. Hæft tråden grundigt.
Kant: Hækl 1 omg fastmasker rundt i huens nederste kant.
Hæft alle ender.
Strikkede og hæklede ting bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt. Undgå iblødsætning.
Træk forsigtigt tøjet i facon mens det endnu er vådt og lad det liggetørre.
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