Hals, hue og pulsvarmere
Garn: Naturgarn Soft (100% uld), nøgler à 50 g.
HALS
lilla nr. 782: Ca. 2 nøgler
HUE OG PULSVARMER
lilla nr. 782: Ca. 5 nøgler
Pinde: Jumper p nr. 7.
3 knapper til halsen
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 rillestrik i bredden på p 7 måler 10 cm. Husk at
strikkefastheden må holdes hvis resultatet skal blive vellykket.
Rillestrik: alle p strikkes r
Kantm: Tag 1. m løst af p med tråden foran arb. Sidste m strikkes ret.
HALS
Slå 1 m op på p 7 og stik mønster I efter diagrammet. Når mønsteret er
strikket færdig, strikkes over 12 m på venstre side af halsen. Strik 20 p
rillestrik (10 riller) med 1 kantm i hver side. Næste 8 p strikkes således:
1. p: Strik 1 kantm, 9 r, vend
2. p: Slå om, strik 10 r tilbage
3. p: Strik 1 kantm, 8 r, vend
4. p: Slå om, strik 9 r tilbage
5. p: Strik 1 kantm, 7 r, vend
6. p: Slå om, strik 8 r tilbage
7. p: Strik 1 kantm, 11 r. OBS! Strik omlaget sm med
næste m efter hver vending for at undgå huller i arb.
8. p: Strik 1 kantm, 11 r.

Gjentag 1.-8. p yderligere 5 gange. Strik 24 p rillestr (12 riller) med 1 kantm i
hver side, men samtidig laves 2 knaphuller på 22. p.
Knaphullerne laves 3 m fra kanten i hver side, således: slå om, strik 2 r sm.
Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Saml ca. 52 m op langs halsudskæringen. Strik 14 p rillestrik, men samtidig
laves et knaphul på 10. p, 2 m fra kanten. Luk af. Vær opmærksom på, ikke at
lukke for stramt af. Hæft ender og sy knapper i.
HUE
Hovedvidde ca. 55 cm
Slå 68 m op på p 7 og strik frem og tilbage i rillestrik med 1 kantm i hver
side, til arb måler ca. 17 cm. Tag ind således: Sæt 6 mærketråde med 11 m
mellem hvert mærke (første mærke 6 m fra kanten og sidste mærke 7 m fra
kanten). Strik 2 r sm foran hver mærketråd og 2 drejet r sm efter hver
mærketråd = 12 indtagninger på p. Gentag indtagningerne på 2. hver p
til der er 20 m på p. På næste p strikkes alle m 2 og 2 sm. = 10 m på p. Klip
tråden, træk tråden gennem de resterende m. Træk godt sm og hæft ender.
Sy huen sm midt bag med kantm til sømmerum
Bladmønster: Slå 1 m op på p 7 og strik mønster II efter diagrammet. Klip
tråden når mønsteret er strikket færdig og træk tråden gennem m. Sy
’bladene’ på huen (se bildet). Hæft ender.
PULSVARMER
Slå 30 m op på p 7 og strik frem og tilbage i rillestrik til arb måler ca. 22
cm, med 1 kantm i hver side. Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for
stramt af.
Sy pulsvarmeren sammen midt i håndfladen med kantm til sømmerum.
Sæt et mærke i hver side og sy nogen få sting til tommel ca. 3 cm fra det
ene sidemærke.
Bladmønster: Slå 1 m op på p 7 og strik mønster II efter diagrammet. Klip
tråden når mønsteret er strikket færdig og træk tråden gennem m.
Sy bladet midt ovenpå pulsvarmeren (se bildet). Strik den andre
pulsvarmer på samme måde.
Hæft ender.
Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.
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