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GARNKVALITET (E)
GARNALTERNATIV
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE

HUER TIL ALLE

Maya (100% uld, Nøgle ca 50 g = 125 m)
Moa (82% Uld, 12% Mohair, 6% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen

HUE (A)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
HÆKLENÅL

Ca 15 fm med hæklenål 4.5 = 10 cm
Baby
Ca 41 cm
Ca 15 cm
Ca 50 g (fv 17508)
4.5 mm

HUE (B)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE

Ca 19 m x ca 29 p mønsterst på p 4.5 = 10 x 10 cm
Passer til str ca 52-55 cm
Ca 54-64 cm
Ca 68 g (fv 17505)
4.5 mm

HUE (C)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPIND

Ca 21 m og 27 p ribst på p 4.5 = 10 x 10 cm
Ca 52-56(54-58) cm
Ca 40-44 cm
Ca 27 cm
Ca 50 g (fv 17509)
4 mm
4 mm, 40 alt 60 cm

HUE (D1,D2)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
LÆNGDE
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPIND

Ca 24 m og 27 p ribst på p 4.5 = 10 x 10 cm
D1: Ca 42-64 cm, D2: Ca 42-58 cm
D1: Ca 33 cm, D2: Ca 25 cm
D1: Ca 75 g (fv 17507), D2: Ca 50 g (fv 17504)
4 mm
4 mm, 40 alternativ 60 cm

HUE (E)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPIND
TIPS & RÅD

Ca 18 m og 27-28 p glatst på p 4.5 = 10 x 10 cm
S-M (L-XL)
Ca (51-53) (54-56) cm
Ca (21) (21) cm
Ca (55) 75 g (fv 17502, Maya)
Ca (30) 40 g (fv 54003, Moa)
4.5 mm
4.5 mm, 60 cm
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HUE (F)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
HÆKLENÅL
STRØMPEPINDE

Ca 18-19 m og 27-30 p glatst på p 4 = 10 x 10 cm
En størrelse, ca 50-56 cm
Ca 46 cm
Ca 26 cm
Ca 45 g (fv 17501)
4 mm
4 mm

HUE (G)
STRIKKEFASTHED
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPIND

Ca 18 -19 m x 40 p retst på p 4 = 10 x 10 cm
Ca 18 -19 m x 27-30 p glatst på p 4 = 10 x 10 cm
En størrelse, ca 50 cm
Ca 46 cm
Ca 21 cm (Fra pullen til øreklappen begynder)
Ca 50 g (fv 17505)
4 og 4.5 mm
4 mm, 40 alternativ 60 cm

HUE (H)
STRIKKEFASTHED (H)
STØRRELSER (H)
GARNFORBRUG (H)
OMKREDS (H)
LÆNGDE (H)
RUNDPIND

Ca 17-18 m og 34 p retst på p 4.5 = 10 x 10 cm
En størrelse
Ca 60 g (fv 17502)
Ca 50-60 cm
Ca 26 cm
4.5 mm, 60 cm

HUE (I)
STRIKKEFASTHED
STØRRELSER
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
RUNDPIND

Ca 18-19 m og 27 p glatst på p 4.5 = 10 x 10 cm
S-L
Ca 38-40 cm (ikke strakt)
Ca 31 cm
Ca 60 g (fv 17503)
4.5 mm, 60 cm

* For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
* Marker den størrelse, du strikker/hækler med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
* Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer. Hvis
strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
* Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes med fordel følges med lineal eller et stykke papir

FORKORTELSER

cm=centimeter, lm = luftmaske, fm = fastmaske, m = maske, rm=retmaske, km = kædemaske, sm= sammen, omf = omgang

FORKLARINGER (A)

Huen hækles fra pullen og ned.
Fastmasker hækles ved at tage ned gennem begge maskebuer.
*-* = Gentag mellem stjernerne.

FORKLARINGER (C)

Indtagning: 1 indtagning består af 3 m, 1 m før markeret m + markeret m + efter markeret maske. Tag 2 m løs af samtidig,
strik 1 rm, træk de løse m over den strikkede (1 m af gangen) (3 m = 1 m efter indtagning).

FORKLARINGER (E)

Fastmaske (fm): Stik nålen ned i en af foregående omganges m og træk garnet op (= 2 m på nålen), omslag og træk
garnet gennem begge m på nålen.
Luftmaske (lm): Lav en løkke, *slå om og træk garnet gennem m på nålen*, gentag *-* til det ønskede antal lm.

FORKLARINGER (F)

Indtagning (indt): Strik 2 rm sm = 1 m.
Dobbeltindtagning (dbindt): Strik 3 rm sm = 1 m.

FORKLARINGER (I)

oindt=tag en maske løs af, strik en maske, træk den løse maske over den strikkede.

HUE (A)

Slå 5 lm op med hæklenål nr 4,5, saml til en ring med en km. Begynd alle omg med 1 lm.
Omg 1: Hækl 10 fm om ringen, slut omg med 1 km i lm.
Omg 2: Hækl 2 fm i hver fm, slut med 1 km i lm = 20 fm.
Omg 3: Hækl * 1 fm, 2 fm i næste fm, gentag fra * slut omg med 1 km i lm = 30 fm.
Omg 4: Hækl en omg fm om huen uden af tage ud, slut omg med 1 km i lm.
Omg 5: Hækl * 1 fm, 2 fm i næste fm, gentag fra * slut omg med 1 km i lm = 45 fm.
Omg 6: Uden udt.
Omg 7: Uden udt.
Omg 8: Hækl * 2 fm, 2 fm i næste fm, gentag fra * slut omg med 1 km i lm = 60 m.
Hækl fm til huen måler ca 15 cm fra pullen, eller ønsket længde. Bryd garnet.

ØREKLAP (A)

Begynd i 6. fm fra midt bag på huen med en km og 1 lm. Hækl 13 fm, slut med at hækle 2 fm sm.
Vend med 1 lm, Hækl 14 fm.
Vend med *1 lm og hækl 2 fm sm. Hækl fm og slut omg med at hækle 2 fm sm*.
Gentag *-* til der er 2 fm tilbage, bryd garnet og hækl den anden øreklap på samme måde.

MONTERING (A)

Hæft alle tråde. Lav en stor pom-pom og sy fast i toppen af huen.
Knyttebånd (Snoninger): Klip 6 tråde til hvert bånd (ca 30-35 cm lang). Fold de 6 tråde på midten og træk garnet
gennem en maske længst nede på øreklappen. Slut båndene med en knude (kvast).
Hæft alle tråde.

HUE (B)
MØNSTER

ØREKLAP (B)

TEGNFORKLARING
– HUE B

Stribet rib:
Pind 1: *2 rm, 2 vm, gentag fra * pinden ud.
Pind 2: strik m som de kommer rm på rm, vm på vm.
Pind 3: rm.
Pind 4: vm.
Disse 4 pinde danner mønstret og gentages fortløbende.

= 1 rm
0

= 1 vm

Begynd at strikke 2 øreklapper. Slå 6 m op med pinde nr 4.5 og strik 7 pinde rm.
Fortsæt med at strikke på følgende måde:
DIAGRAM
Pind 1: 1 rm, 2 m i næste m (1 vm, 1 rm), 2 vm, 2 m i næste m, 1 rm.
– HUE B
Pind 2: 1 rm, 2 vm, 2 rm, 2vm, 1 rm.
Pind 3: 1 rm, 2 m i næste m, 4 rm, 2 m i næste m, 1 rm.
Pind 4: 1 kantm, vm, 1 kantm.
0 0
Tag ud på hver anden pind til 16 m + 2 kantm
0 0
Tag ud på hver 4. pind til 26 m + 2 kantm = 28 m
Strik lige op til ca 16 cm, sidste pind strikkes vm.
Strik den anden øreklap magen til.
Lad arb hvile.
0 0
Slå 16 m op på rundp nr 4,5, sæt maskerne fra 1 øreklap (de 28 m) over.
0 0
Slå 36 m op = foran, 2. øreklap (28 m) = I alt 108 m.
Strik efter mønster til arb måler ca 20 cm.
Begynd at tage ind til pullen:
Sæt en markering, hvor omgangen begynder – og slutter.
FORKLARING – Kvaste
Omg 1: * 2 rm, 2 vm sm, *gentag* -* omgangen ud = 81 m
Omg 2-4: uden at tage ind, rm på rm. vm på vm.
Omg 5: * 2 rm sm, 1 vm *gentag *-* omgangen ud = 54 m
Omg 6-8: uden indtagninger.
Omg 9: 2 rm sm omgangen ud = 27 m
Omg 10-12: uden indtagninger.
Omg 13: 2 rm sm omgangen ud (13 indt + 1m) =14 m
Omg 14: uden indtagninger.
Bryd garnet, træk igennem de resterende 14 m.
1

3

2

4

MONTERING (B)

Træk garnet til, sådan at pullen samler sig. Hæft alle tråde.
Kvaste (2): Klip 20 tråde, ca 18-20 cm lange til to kvaste. Se billedforklaring.
Tag 10 tråde, fold dem på midten over en pind, knyt en tråd rundt, sådan at der dannes en løkke. Sy løkken fast på
øreklappen.

HUE (C)

Slå 83(95) m op med rundpind nr 4. Saml forsigtigt arbejdet til en cirkel uden at sno maskerne. Sæt en markør, hvor
omgangen starter. Strik rundt i rib (= 1 rm, 1 vm) til arbejdet måler ca 22(24) cm.
Næste omg: Strik 6(8) m rib. *Marker næste m = 1 rm, strik 13(15) m * gentag *-* 5 gange.
Slut med 7(7) m = 6 rm er markerede.
Nu begynder indtagningerne. Husk af gå over til strømpepinde, når det bliver for stramt at bruge rundpinden.
Omg 1: 5 m (7 m) rib, * 1 indt, 11(13) m rib * gentag *-* 4 gange.
Slut med 1 m + 6(6) m (12 indtagninger) = 72(84) m
Omg 2: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm.
Omg 3: 4(6) m rib * 1 indt 9(11) m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt + 5(5) m (12 m indtagninger = 60(72) m.)
Omg 4: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm.
Omg 5: 3(5) m rib * 1 indt 7(9) m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt + 4(4) m (12 m indtagninger = 48(60) m.)
Omg 6: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm.
Omg 7: 2(4) m rib * 1 indt 5(7) m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt + 3(3) m (12 m indtagninger = 36(48) m.)
Omg 8: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm , vm som vm.

Omg 9: 1(3) m rib * 1 indt 3(5) m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt + 2(2) m (12 m indtagninger = 24(36) m.)
Omg 10: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm.
Omg 11: 0(2) m rib * 1 indt 1(3) m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt + 1(1) m (12 m indtagninger = 12(24) m.)
Omg 12: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm. Den mindste størrelse er nu færdig.
Omg 13 & 14 = Gælder kun den største størrelse.
Omg 13: 1 m * 1 indt 1 m rib * gentag *-* 4 gange. Slut med 1 indt = 12 m.
Omg 14: 1 omg uden indt, rm strikkes som rm, vm som vm.
Bryd garnet, men lad en ca 20 cm lang garnende være tilbage. Træk garnet på en stoppenål og sy gennem de resterende
masker. Træk hårdt sammen og hæft tråden.
HUE (D1, D2)

D1

D2

HUE (E)
SKYGGE

Slå op med rundpind nr 4 D2: 85 D1: 97 m. Saml forsigtigt arbejdet til en cirkel uden at sno maskerne.
Sæt en markør, hvor omgangen begynder. Strik rib rundt (= 2 rm, 2 vm) til arbejdet måler ca D1: 28 cm D2: 22.
Næste omg: Strik 1 rm, *sæt 1 markør. Strik D1: 16 m D2: 12 i rib, * gentag fra *-* omgangen ud.
Der skal nu være placeret D1: 6 D2: 7 markører mellem 2 rm.
Nu begynder indtagningerne. Husk af gå over til strømpepinde, når det bliver for stramt at bruge rundpinden.
Omg 1 (indtagninger): *1 oindt, fortsæt med at strikke rib til 2 m før næste markør, 2 rm sm.
*Gentag omg rundt = D1: 12 m D2: 14 m er taget ind.
Omg 2: Uden indtagninger.
Gentag omg 1 og 2 til der er D1: 12 m D2: 14 tilbage.
Bryd garnet, men lad en ca 20 cm lang garnende være tilbage. Træk garnet på en stoppenål og sy gennem de resterende
masker. Træk hårdt sammen og hæft tråden.
Med Maya: Slå 15(19) m op med p nr 4.5 og strik glatst. Begynd med en p vrang. Tag 1 m ud i hver side indenfor
1 kantm, på hver anden p til der er 29(35) m på pinden. Når arb måler ca 8(9) cm sættes arb på en maskeholder.

ØREKLAP (E)

Med Maya: Slå 8(10) m op med p nr 4.5 og strik 3 p glatst. Begynd med en p vrang. På næste p tages 1 m ud i hver side
indenfor kantm. Gentag udt på hver anden p til der er 19(22) m på pinden. Når arb måler ca 11(12) cm slås 10(10) m
op i slutningen af p og strik yderligere 3(3½) cm. Sæt arbejdet på en maskeholder. Strik en øreklap til men spejlvendt.

HUEN (E)

Med Maya: Begynd med den øreklap, som har 10(10) m i begyndelsen af p, brug rundp nr 4.5 og strik rundt. Første m
strikkes sammen med kantm. Når der er 1 m tilbage strikkes den sammen med den første m på skyggen. Strik over skyggens
m til der er 1 m tilbage, strik den sammen med den første m på næste øreklap. Strik øreklappens m til der er 2 m tilbage
som strikkes sammen i bagerste mb = 83(95) m. Strik glatst rundt, ca 14 cm.
Tag ind til pullen:
Omg 1: *3 rm, 2 sm*. Gentag omg ud = 67(76) m.
Omg 2-4: rm.
Omg 5: *2 rm, 2 sm*. Gentag omg ud = 51(57) m.
Omg 6-7: rm.
Omg 8: *1 rm, 2 sm*. Gentag omg ud = 31(38) m.
Omg 9: rm
Omg 10: 2 sm omg ud = 17(19) m.
Omg 11: rm.
Omg 12: 2 sm omg ud 9(10) m.
Omg 13: rm.
Bryd garnet, træk det gennem de resterende m og hæft godt.

FOER
SKYGGE (E)
FOER
ØREKLAP (E)

Med Moa: Slå 19(21) m op med p nr 4 og strik glatst. Begynd med en p vrang. Tag 1 m ud i hver side indenfor 1 m på
hver anden p til der er 33(35) m på pinden. Når arb måler ca 8½(9½) cm lukkes alle m.
Med Moa: Slå 10(11) m op med p nr 4 og strik 5 p glatst. Begynd med en p vrang. På næste p tages 1 m ud i hver side
indenfor kantm. Gentag udt på hver anden p til der er 24(29) m på pinden. Når arb måler ca 11(12) cm slås 11(12) m
op i slutningen af p og strik yderligere 3(3½) cm. Luk alle m. Strik en øreklap til men spejlvendt.

MONTERING (E)

Sy huen sammen midt bag. Sæt øreklapperne + skyggen i Moa fast med nåle, indenfor øreklapper + skygge i Maya. Hækl
øreklapperne + skyggen fast med hæklenål 3.5 og Moa. Begynd bagerst ved venstre øreklap og hækl en omg fm langs
med venstre nakkekant, øreklap, langs med skyggen og langs med højre øreklap + nakkekant. Bryd garnet og hæft godt.
Sy lukkekanten på øreklappen, der er lavet i Moa, fast i huen. Lav 2 snore ca 28 cm lange, Sy på nederst i hver øreklap.
Bryd garnet og træk det gennem de resterende m og hæft godt.

HUE (F)

Slå 84 m op på rundp nr 4.
Strik glatst rundt ca 20 cm.
Skift til strømpepinde og fordel m, sådan at du har 21 m på hver pind.
Fortsæt med at strikke glatst, samtidig med at du tager 4 m ind på hver omg, ved at strikke 1 indt i begyndelsen af hver pind.
Strik til der er 48 m tilbage (= 12 m på hver p).
Derefter strikkes 5 omg med dobbeltindtagninger:
Omg 1: Tag 8 m ind ved at strikke 1 dbindt i begyndelsen af hver pind = 40 m (10 m på hver pind).
Omg 2: Tag 8 m ind ved at strikke 1 dbindt i begyndelsen af hver pind = 32 m (8 m på hver pind).
Omg 3: Tag 8 m ind ved at strikke 1 dbindt i begyndelsen af hver pind = 24 m (6 m på hver pind).
Omg 4 Tag 8 m ind ved at strikke 1 dbindt i begyndelsen af hver pind = 16 m (4 m på hver pind).
Omg 5: Tag 8 m ind ved at strikke 1 dbindt i begyndelsen af hver pind = 8 m (2 m på hver pind).
Bryd garnet og træk det gennem de resterende 8 masker. Hæft trådene.

HUE (G)

Slå 88 m op på rundp 4 og strik ca 10 cm retst. Skift til p nr 4.5 og strik glatst.
Når arb måler ca 14 cm begynder indtagningerne til pullen.
Omg 1: *9 rm, 2 rm sm,* Gentag omg ud = 80 m
Omg 2: rm.
Omg 3: *8 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 72 m
Omg 4: rm.
Omg 5: *7 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 64 m
Omg 6: rm.
Omg 7: *6 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 56 m
Omg 8: rm.
Omg 9: *5 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 48 m
Omg 10: rm.
Omg 11: *4 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 40 m
Omg 12: rm.
Omg 13: *3 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 32 m
Omg 14: rm.
Omg 15: *2 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 24 m
Omg 16: rm.
Omg 17: *1 rm, 2 sm.*. Gentag omg ud = 16 m
Omg 18: rm.
Omg 19: 2 sm.*. Gentag omg ud = 8 m

ØREKLAPPER (G)

Marker midt bag: Saml 24 masker op på p nr 4, 3 cm fra midt bag. Strik 5 p retst. Tag 1 m ind i hver side indenfor kantm
på hver 4. omg 6 gange, på hver 8. omg til der er 6 m tilbage. Når arb måler 25 cm strikkes m sammen 2 og 2. Slut med
1 p rm. Luk af. Hæft alle tråde. Strik en øreklap mere, 3 cm + 24 m fra midt bag.

MONTERING (G)

Kvaste (2): Klip 20 tråde til på ca 18-20 cm til to kvaste. Se billedforklaring ved hue B.
Tag 10 tråde fold dem på midten over en pind. Knyt en tråd rundt, sådan at der dannes en løkke. Sy løkken fast på
øreklappen.

HUE (H)

Huen strikkes fra kant til kant. Slå 48 m op på p 6 og strik retst. *Strik 2 p over alle m, strik 2 p over de første 40 m,
strik 2 p over de første 32 m*, gentag *-*. Når arb måler 54 cm på den bredeste kant lukkes af.

MONTERING (H)

Sy den opslåede kant sammen med lukkekanten. Sy en tråd gennem m langs huens øverste kant og træk sammen. Hæft
alle tråde.

HUE (I)

Slå 84 m op på rundp. nr 4. Strik ca 8 cm rib, 1 rm, 2 vm. Skift til p 4.5 og strik glatst. Marker midt bag.
Når arb måler ca 24 cm, tages ind til pullen.
Omg 1: *9 rm, tag 2 m løs af (som om de skulle strikkes rm), strik 1 rm. Træk de to løse m over den strikkede m *. Gentag
*-* omg ud = 70 m
Omg 2 & 3: rm.
Omg 4: *7 rm, tag 2 m løs af (som om de skulle strikkes rm), strik 1 rm. Træk de to løse m over den strikkede m *. Gentag
*-* omg ud. = 56 m
Omg 5: rm.
Omg 6: *5 rm, tag 2 m løs af (som om de skulle strikkes rm), strik 1 rm. Træk de to løse m over den strikkede m *. Gentag
*-* omg ud = 42 m
Omg 7: *3 rm, tag 2 m løs af (som om de skulle strikkes rm), strik 1 rm. Træk de to løse m over den strikkede m *. Gentag
*-* omg ud = 28 m
Omg 8: *1 rm, tag 2 m løs af (som om de skulle strikkes rm), strik 1 rm. Træk de to løse m over den strikkede m *. Gentag
*-* omg ud = 14 m
Omg 9: Strik 2 rm sm omg ud = 7 m
Bryd garnet. Hæft alle tråde.
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