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

HUE TIL MOR OG BABY

Ylle (100% Uld ”Superwash”. Nøgle ca 100 g = 208 m)
Ca 48 m (ikke strakt) og 30 p rib på p 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
A: Mor, B: Baby
A,B: Ca 44-52 cm
A: Ca 39 cm, B: Ca 29 cm
A: Ca 100 g, B: Ca 75 g (fv 15405)
4 mm
4 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, indt=indtagning, m=maske/masker, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, str.=størrelse,
sm=sammen, omg=omgang, oti=overtrækningsindtagning.

FORKLARINGER

Indtagning: En indtagning består af 3 m = 1 m før den markerede m + den markerede m + 1 m efter den markerede m.
Tag 2 m løst af som om de skulle strikkes ret sammen, strik 1 m, træk de 2 løse m over den strikkede m (1 m ad gangen)
(3 m = 1 m efter indtagning).

HUE

Slå 88 m op på rundp 4 mm. Saml til en ring og sørg for at maskerne ikke snor sig på pinden. Sæt en markør ved starten
af omg. Strik rundt i rib 1 r, 1 vr til arb måler A: 33 cm, B: 26 cm (eller ønsket længde).
Næste omg: strik 10 m rib, sæt en markør om næste m (det skal være en retmaske) og strik den markerede m ret.
*Strik 21 m rib, marker og strik næste maske som tidligere*. Gentag * - * yderligere 2 gange.
Strik 11 m rib. Der er nu 4 markerede m på omg.
Strik rib hen til 1 m før den markerede m, tag ind ifølge forklaringen. Lav yderligere 3 indtagninger på omg på samme måde.
En indtagning ved hver af de markerede m = 4 indtagninger på omg. Strik rib over m mellem de markerede m.
Gentag indtagningerne på hver anden omg til der er 48 m tilbage på omg.
Lav derefter indtagningerne på hver omg til der er 8 m tilbage.
Klip garnet over og træk enden gennem de resterende masker. Hæft ender.
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