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GARNKVALITET (A,B)
GARNKVALITET (C)
STRIKKEFASTHED (A)
STRIKKEFASTHED (B)
HÆKLEFASTHED (C)
GARNALTERNATIV
STØRRELSE (A,C)
STØRRELSE (B)
LÆNGDE (A,B,C)
OMKREDS (A,B,C)
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
GARNFORBRUG (C)
PINDE (A,B)
HÆKLENÅL (C)
IDÉ & KILDE
TEKST & OPSKRIFT
OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

”KITTY” – HÆKLET OG STRIKKET HUE MED ØRER
Raggi (70 % Uld ’sw’, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Uld ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Ca 50 g = 64 m)
Ca 9-10 m x 12 p i glatst på p 12 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Ca 10 m x 14 p i glatst på p 10 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Ca 7 hst x 7 omg med hæklenål 8 mm med dobbelt garn = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
One size. Passer til hovedomkreds 52-58 cm.
One size. Passer til hovedomkreds 50-54 cm.
Hue A: Ca 22 cm. Hue B: Ca 21 cm. Hue C: Ca 22-23 cm.
Hue A: Ca 46 cm. Hue B: Ca 44 cm. Hue C: Ca 50 cm.
Ca 75 g (fv 15122, rosa, raggi)
Ca 75 g (fv 1500, hvid, raggi)
Ca 150 g (fv 34104, rosa, refleks)
Hue A: pind 12 mm. Hue B: 10 mm.
8 mm
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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 (A,B)

m=maske/masker, p=pind/pinde, kantm=kantmaske, r=ret/retmaske, vr=vrang/vrangmaske, glatst=glatstrikning,
arb=arbejdet

FORKLARINGER (A,B)

Kantm: Første og sidste m strikkes ret på alle pinde.
OBS! Huerne strikkes med dobbelt garn.

FORKLARINGER (C)

Luftmaske (lm): Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem. Gentag fra X –X til det ønskede antal m.
Halvstangmaske (hst): Lav et omslag, stik nålen ned i en maske fra foregående omg, hent garnet (= 3 m på nålen), lav
et omslag, træk garnet gennem de 3 masker.
Fastmaske (fm): Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem maskerne.
OBS! Huerne hækles med dobbelt garn.

HUE (A,B)

Hue A: Slå 44 m op på p 12 med dobbelt garn. Hue B: Slå 44 m op på p 10 med dobblet garn.
Strik rib (1 r, 1 vr) indenfor kantm. Når ribben måler ca 7-8 cm strikkes resten af arb i glatst.
Når arb måler ca 22 cm (= hue A), 21 cm (= hue B), lukkes første og sidste m af. Sæt de resterende m på en tråd eller
maskeholder.
Sy huen sammen, brug kantm til sømrum. Vend huen og sæt de resterende m på 2 pinde (der skal være lige mange m på
hver pind).
Luk alle m af på denne måde: Læg arb ret mod ret således at sømmen er midt bag, hold pindene parallelt i venstre hånd
og strik med yderligere en pind i højre hånd.
Strik første m fra forreste p og første m fra bagerste p ret sammen. Strik næste m fra hver pind sammen, træk den første
m på højre pind over den anden = 1 m på pinden. Fortsæt med at strikke m sammen og lukke af til alle m er lukket af.
Klip tråden over og hæft de løse ender.
Ører: Sæt en markering ca 14-15 cm fra den nederste kant i begge sider. Sy sammen med små risting og træk garnet
sammen til ørerne har den ønskede form. (Se billeder nederst).

HUE (C)

Hækl 19 lm med hæklenål 8 mm. Start i 2. lm og hækl 18 hst, vend med 1 lm og fortsæt med at hækle 18 hst på hver
omg til arb måler 48 cm (= 31 omg). Hækl huen sammen i opslagskanten med km. Vend huen og hækl 5 omg med ca 36
fm i åbningen (= nederste kant). Klip garnet over.
Øverst: Vend huen og placer sømmen midt bag, hækl åbningen sammen med km.
Ører: Sæt en markering ca 14-15 cm fra den nederste kant i begge sider. Sy sammen med små risting og træk garnet
sammen til ørerne har den ønskede form. (Se billeder nederst).
Hæft ender.

ØRER (A,B,C)

Ca 14-15 cm
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