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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
OMKREDS
LÆNGDE
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPIND
TILBEHØR
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

HUE

Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m)
Ca 33 m (ikke strakt) og 34 p i rib på p 3 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 44-52 cm
Ca 29 cm
Ca 75 g (fv 28107)
3 mm
3 mm, 40 cm
5 markører
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• 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

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, m=maske/masker, r=ret, retmaske, p=pind/pinde, omg=omgang, udt=udtagning.

FORKLARINGER

Udt: Løft lænken mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret.
Huen strikkes oppefra og ned.

HUE

Slå 8 m op på strømpep 3 mm. Fordel maskerne på 4 pinde. Strik rundt.
Omg 1: Strik 8 ret.
Omg 2: *1 r, tag 1 m ud*. Gentag *-* omg ud. = 16 m.
Omg 3: Strik 16 ret.
Sæt en markør mellem omgangens første og sidste maske.
Omg 4: *1 r, tag 1 m ud (stik venstre pind ind under lænken forfra, strik 1 r i bagerste maskebue), 2 r, tag 1 m ud
(stik venstre pind ind under lænken bagfra, strik lænken ret), 1 r*. Gentag *-* yderligere 3 gange = 24 m.
Omg 5: *1 r, 1 vr, 2 r, sæt en markør om disse 2 retmasker, 1 vr, 1 r*. Gentag *-* yderligere 3 gange (= 24 m).
Fortsæt med at tage ud som beskrevet ved omg 4, tag ud på hver anden omg, på hver side af de markerede masker til
der er 128 m.
De udtagne m strikkes med i mønstret, 2 r, 2 vr. Skift til rundpind, når der er masker nok.
Strik lige op med, 2 r, 2 vr, til arb måler ca 20 cm fra den sidste udtagningsomgang.
Luk alle m af, rimeligt løst, det må ikke stramme. Hæft ender.
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