Elefanthue
Garn: Naturgarn Soft (100% uld), nøgler à 50 g.
Hovedvidde: Ca. 43, 46 cm
rød nr. 792: Ca. 2, 3 nøgler
Pinde: Rundp nr. 7 og 8.
Forkortelser
m=maske/masker, r=ret, vr=vrang, p=pinde, omg=omgang, glatstr=glatstrik, kantm=kantmaske, arb=arbejdet, beg=begynd, sm=sammen, g=gram.
Strikkefasthed: 12 m glatstrik i bredden på p nr. 8 måler 10 cm. Husk at
strikkefastheden må holdes hvis resultatet skal blive vellykket.
Slå 44-48 m løst op på rundp nr. 7 ( = kanten rundt om ansigtet) og strik ca.
3 cm rundt i rib (1 r, 1 vr). Skift til p. 8 og strik 1 omg glatstrik.
Sæt 8 m (4 første og 4 sidste m i omg) på en hjælpetråd og strik frem og
tilbage i glatstrik (r på retten, vr på vrangen) til arb måler ca. 19-20 cm. På
næste p tages ind jævnt fordelt til 22-26 m. Luk alle masker af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Buk den aflukket kant dobbelt og sy sm ( = bag på hovdet).
Med en lille rundp 7 samles der ca. 30-34 m op langs kanten forneden. Sæt
de 8 m fra hjælpetråden på p = 38-42 m. Strik ca. 4-5 cm rundt i rib (1 r, 1
vr). Skift til p 8 og sæt et mærke, alle mål tages herfra. Tag 1 m ud før hver
vrangm omg rundt = 57-63 m. Tag ud, ved sæt tråden mellem 2 m på p og
strik den drejet vr. Strik rundt i rib (1 r, 2 vr) til arb måler ca. 6-7 cm. Tag 1 m
ud mellem vr-m omg rundt = 76-84 m. Strik rundt i rib 1 r, 3 vr til arb måler
ca. 14-15 cm. Luk af i rib. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Hæft ender.
Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.

