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GARNALTERNATIV
STØRRELSER
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPINDE
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

TIPS & RÅD

BERITS FILTEDE HUE

Maya (100% uld. Ca 50 g = 125 m)
Ca 16 m x ca 23 p i glatstrikning på p 5.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS-S (M-XL)
Ca 75 (95) g (fv 17505, grøn-gul / 17506, rød-gul)
Nr 5.5
Nr 5.5, 60 cm alt 40 cm (tilpas længden til arb)		
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

lm=luftmaske, fm=fastmaske, m=maske, r=ret/retmaske, km=kædemaske, sm=sammen, p=pind/pinde, kantm=kantmaske,
oti=overtrækningsindtagning

FORKLARING

Oti = tag 1 m løs af, 1 ret, træk den løse m over den strikkede.

HUE

Slå 110(120) m op og strik glatstrikning i ca 10(10) cm, tag 10(20) m ind jævnt fordelt. Fortsæt til arb måler 18(20) cm.
Lav nu indtagninger:
Strik *23(23) m, strik 2 m drejet ret sammen* gentag *-* omg ud.
Strik 2 omg uden indtagninger.
Strik derefter *22(22) m, strik 2 m drejet ret sammen* gentag *-* omg ud.
Strik 2 omg uden indtagninger, strik *21(21) m, strik 2 m sammen* gentag *-* omg ud.
(der bliver 1 m mindre mellem indtagningerne for hver indtagningsomg).
Fortsæt med at tage ind på denne måde på hver omg, skift til strømpepinde, når der ikke længere er masker nok til rundpinden.
Når der er 4 m tilbage klippes garnet over og enden trækkes gennem de 4 m.

ØREKLAP

Saml 23(27) m op på p 5,5, ca 8,5(7) cm fra midt bag på huen i den nederste kant.
Strik således: 1 kantm, 21(25) m i glatstrik, 1 kantm. Strik 8 cm lige op.
Nu tages der ind i hver side.
Pind 1: kantm, 2 ret sammen, 17(21) m i glatstrik, 1 oti, kantm.
Pind 2-4: ingen indtagninger.
Pind 5: kantm, 2 ret sammen, 15(19) m, 1 oti, kantm.
Pind 6-8: ingen indtagninger.
Pind 9: kantm, 2 ret sammen, 13(17) m, 1 oti, kantm.
Pind 10-12: ingen indtagninger.
Pind 13: kantm, 2 ret sammen, 11(15) m, 1 oti, kantm.
Pind 14: ingen indtagninger.
Pind 15: kantm, 2 ret sammen, 9(13) m, 1 oti, kantm.
Nu tages der ind på hver anden p, 2 m mindre mellem indtagningerne for hver gang.
Fortsæt med at tage ind til der er 5(5) m tilbage på pinden.
Næste p fra retsiden: 2 ret sammen, 1 r, 1 oti. Vend. 3 vrang. Vend. Tag 1 m løs af, 2 ret sammen, træk den løse m over de strikkede.
Tag m op til den anden øreklap over for den første.
Hæft alle ender.

KVASTE

Lav 2 kvaste, sy en fast i kanten af hver øreklap.
TIP! Klip til en papskive ca 10 cm bred og vikl garnet om den ca 16 gange. Træk garnet af og buk det på midten = 32 tråde.
Klip op i den ene ende.

EFTERBEHANDLING

Huen filtes i vaskemaskinen på 40° 1-2 gange. gr. Brug olivensæbe, eller alm vaskemiddel uden optisk blegemiddel.
Vaskes sammen med tennisbolde, håndklæder eller jeans. Hvis huen tages på mens den er fugtig, vil den forme sig efter dit

hoved. Krymper ca 30-35%.
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