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ENHJØRNING-HUE

Raggi (70% Uld, 30% Polyamid ”Superwash”. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Lovikka (100 % uld. Nøgle ca. 100 g = 60 m)
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
Ca 20 m og 38 omg retstrikning på pind 3.5 mm = 10 x 10 cm
prematur(1)3(6)9(12) måned 1½(2) år
Fv 1: Ca 50(75)75(90)110(130)160(200) g (fv 1510)
Fv 2: Ca 40 g (fv. 7601, Lovikka)
3.5 og 7 mm
Lidt polyesterfyld (art.nr. 77440 alt. 77441).
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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 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

m = maske, r = ret, vr = vrang, fv = farve, omg = omgang, sm = sammen

FORKLARINGER

Hele huen strikkes i retstrikning.
Alle ud- og indtagninger foretages indenfor de 2 yderste m på hveranden omg.

HUE

Slå 26(28)30(32)34(36)38(40) m op på p 3.5 mm og fv 1 og strik 1 omg. På næste omg tages 1 m ind i begyndelsen og
1 m ud i slutningen af omg. Strik omg tilbage. Tag ind og ud i hver side i alt 13(14)15(16)17(18)19(20) gange.
Nu tages 1 m ud i begyndelsen og 1 m ind i slutningen 13(14)15(16)17(18)19(20) gange. Tag derefter ind i begyndelsen
og ud i slutningen af omg 6(7)7(8)8(9)9(10) gange og derefter ud i begyndelsen og ind i slutningen 6(7)7(8)8(9)9(10)
gange. Herefter tages ind i begyndelsen og ud i slutningen af omg 13(14)15(16)17(18)19(20) gange og afslut med at
tage ud i begyndelsen og ind i slutningen 13(14)15(16)17(18)19(20) gange.
Strik yderligere 1 omg. Luk af.

MANKE

Strikkes med fv. 2 på p 7 mm.
Slå 3 m op. Strik 20 cm (let strakt). Luk af.

ENHJØRNINGHORN

MONTERING

A
D

Strikkes rundt med enkelt garn fv. 2 på strømpep 7 mm.
Slå 9 m op med fv. 2 og strik 2 omg.
3. omg: 4 r, 2 r sm, 3 r = 8 m
4. + 5. omg: ret
6. omg: 1 r, 2 r sm, 5 r = 7 m
7. - 9. omg: ret
10. omg: 5 r, 2 r sm = 6 m
11. omg: ret
12. omg: 2 r, 2 r sm, 2 r = 5 m
13. omg: ret
14. omg: 2 r sm, 3 r = 4 m
15. omg: 2 r, 2 r sm = 3 m
Bryd garnet. Sy det gennem de sidste 3 m, rynk sammen og hæft.
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Sy huen sammen kant mod kant (A + A ifølge skitse) sådan at spidserne mødes øverst, sy derefter huen sammen midt
bag på kant mod kant (C + C derefter B + B og D + D ifølge skitse). Lav 2 snore af garnet og sy dem i øreklapperne.
Manken: Sæt frynser fast på oversiden og i kanten af det strikkede bånd (frynserne har samme farve som båndet).
Garnforbruget i denne opskrift er beregnet efter de færdige frynser er ca. 14 cm.
Frynser: Garnet klippes i stykker på ca. 28 cm. Hver tråd foldes på midten, midten trækkes gennem en maske på manken,
så den danner en løkke. De to ender af tråden puttes gennem løkken, træk forsigtigt i enderne, så løkken strammes om
masken i manken. Fortsæt til du har det ønskede antal tråde i manken.
HUSK: Enhjørningens horn syes på båndet og fyld inden frynserne sættes på. Sy manken på huen.
Tip: enhjørningens manke bliver let og luftig, hvis den bliver dampet over kogende vand, rystes grundigt og dampes
igen.
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