Hue med hulmønster

HU RTI G- N E M

STRIKKE
OPSKRIFT

Garn: COOP, Lazio, 75% Akryl, 10% Uld, 7% Mohair, 8% Alpaka, 50 g = 130 m.
Størrelse: One size.
Garnforbrug: 1 ngl
Rundpind: 4½ og 5 mm, 60 cm. Strømpepinde: 5 mm
Strikkefasthed: 16 m x 25 omg i hulmønster på p 5 = 10 x 10 cm.
Strikkeforklaringer: 2 r sm: Strik 2 ret sammen 1 oindt: 1 ret løst af, 1 ret, træk den
løse m over den strikkede.
Rib strikket i omg: *2 ret, 2 vrang*, gentag *-*. Fortsæt med at strikke r over r og vr over vr.
Hue: Slå 88 m op på rundp 4½ og strik 7 cm rundt i rib: 2 r, 2 vr. Strik 1 omg
ret og sæt en markering for omg start. Skift til rund p 5 og strik herefter hulmønster
således:
Hulmønster: Hulmønsteret strikkes rundt og er deleligt med 8 m.
1.omg: *Slå om p, 1 oindt, 3 r, 2 r sm, slå om p, 1 r*, gentag *-*.
2.omg: Ret
3.omg: *1 r, slå om p, 1 oindt, 1 r, 2 r sm, slå om p, 2 r*, gentag *-*.
4.-6.omg: Ret
7.omg: *1 r, 2 r sm, slå om p, 1 r, slå om p, 1 oindt, 2 r*, gentag *-*.
8.omg: Ret
9.omg: *2 r sm, slå om p, 3 r, slå om p, 1 oindt*, 1r, gentag *-*.
10.-12.omg: Ret
Disse 12 omg danner mønsterrapport.
Gentag mønsterrapportens 1.-12. omg 3 gange. På 3. mønsterrapport afsluttes12.
omg når der er 2 m tilbage af omg. Sæt en ny markering af omg start og strik
derefter indtagninger til pulden.
Strik indtagninger således: Der skiftes til strømpep 5 når maskeantallet kræver det.
1.omg: *1 r løst af, 2 r sm, træk den løse m over de sammenstrikkede, 1 r*,
gentag *-* = 44 m.
2.omg og følgende lige omg: Ret
3.omg: *2 r sm*, gentag *-* = 22 m.
5.omg: *2 r sm*, gentag *-* = 11 m.
7.omg: *2 r sm*, gentag *-* afslut med 1 r = 6 m.
8.omg: 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm = 4 m.
Afslutning på huen: Strik en ”snor” med de sidste 4 m således: *Strik 4 r, skub m
tilbage til starten af pinden, før garnet bag arb og stram garnet til*, gentag *-*
til ”snoren” måler 10 cm. Bryd garnet og træk det gennem m, hæft godt. Bind en
knude i toppen af huen.
Montering: Læg delene mellem to fugtige håndklæder og lad tørre.
Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
Se ﬂere opskrifter på kædernes hjemmeside.

