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HERREHUE MED REFLEKS

Reflex (61% uld ”superwash”, 26% polyamid, 13% refleks, nøgle ca 50 g = 64 m)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & facon kan variere ved andre garntyper)
Ca 18 m x 24 p på p nr 4 = 10 x 10 cm
Passer til omkreds på hovedet: Ca 55-56 cm
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ca 38 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
Ca 26 cm (ikke strakt)
og tekster er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
Ca 85 g (fv 34103, sort refleks)
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6 markører
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• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Marker den størrelse du laver med en farvet pen så er det lettere at følge opskriften.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne
strikkefasthed. Stemmer strikkefastheden ikke, prøv med tyndere eller tykkere pinde.

FORKORTELSER

m=maske/masker, rm=retmaske, vm=vrangmaske, mb=maskebue, sm=sammen

HUE

Med rundpind nr 4: Slå 84 m op. Luk forsigtigt arb til en cirkel uden at sno maskerne. Marker hvor omgangen starter med
en markør. Strik rundt i rib (= 1 rm, 1 vm) til arbejdet måler ca 22 cm.
Næste omgang: * Strik 14 m rib, sæt en markør* gentag fra *-* til der er 14 m tilbage, strik 14 m rib. Nu skal der være
placeret 6 markører!
Nu begynder indtagningerne. Husk at gå over til at bruge strømpepinde, når det bliver for stramt at bruge rundpinden!
Indtagningsomgang 1: *1 rm, 2 rm sm, strik rib til der er 2 m inden markøren, tag 1 m ret løs af herefter yderligere 1
m ret, flyt de 2 masker tilbage til venstre pind og strik dem ret sammen gennem den bagerste maskebue, flyt markør*
gentag fra *-* omgangen rundt = 12 m mindre.
Strik 1 omgang uden indtagninger – retmasker strikkes som rm og vrangmasker som vm!
Indtagningsomgang 2: *1 rm, tag 1 m ret løs af, tag herefter yderligere 1 m ret løs af, flyt de 2 masker tilbage til venstre
pind og strik dem vrang sammen gennem den bagerste maskebue. Strik rib til der er 2 m tilbage inden markøren, 2 vm
sm, flyt markør* gentag fra *-* omgangen rundt = 12 m mindre.
Strik en omgang uden at tage ind – retmasker strikkes som rm og vrangmasker som vm!
Gentag de sidste 4 omgange yderligere 2 gange = nu er der 12 m tilbage.
Strik en afsluttende omgang uden at tage ind – retmasker strikkes som rm og vrangmasker som vm!
Bryd garnet, men lad en ca 20 cm lang garnende være. Træk garnet på en stoppenål og sy gennem de resterende masker.
Træk hårdt til og hæft tråden.
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