Hue, halstørklæde og vanter
Garn: Naturgarn Soft (100% uld), nøgler à 50 g.
HUE
hvid nr. 702: Ca. 3 nøgler
Pinde: Lille rundp og strømpep 8
HALSTØRKLÆDE
hvid nr. 702: Ca. 6 nøgler
Pinde: Jumper p nr. 9. Hæklenål 8 mm
VANTER
hvid nr. 702: Ca. 3 nøgler
Pinde: Lille rundp og strømpep 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. Beg
altid med et nyt nøgle i siden, så ender bliver hæftet her.
Rillestrik = strik alle p r
HUE (hovedvidde: ca. 51 cm)
Højre øreklap
Slå 5 m op på p 8 og strik mønster I frem og tilbage efter diagrammet. Tag
ud i begge sider, indenfor 1 kantm, til der er 13 m på p. Tag videre ud bare
i venstre side (mod ansigtet) på hver 2. p for 1,1,1 m (= 16 m på p). Læg arb
til side og strik en øreklap mere, blot spejlvendt. (udtagning mod ansigtet i
modsatte side). Slå 4 nye m op = midt bag i nakken. Sæt m fra højre øreklap
på p, slå 24 nye m op (panden), strik over alle m til den anden øreklap. Slå 4
nye m op (nakken) = 64 m på omg.

Strik mønster II efter diagrammet til arb måler ca. 14 cm (målt fra opslagningskanten foran). Sæt 8 mærker (et mærke efter hver snoning). Tag ind
således: strik 2 r sm efter hvert mærke =56 m i omg. Strik 1 omg glatstrik
uden indtagninger. Tag ind således: strik 2 r sm efter hvert mærke på hver 2.
omg, til der er 16 m tilbage på omg. Skift til strømpep efterhånden som det
blir mindre m på omg. Strik alle m 2 r sm omgangen rundt. Klip garnet og
træk tråden gennem de sidste 8 m. Træk godt sm. Hæft ender.

Tommel
Fjern kontrast tråden og sæt de 4 m fra oversiden og de 4 m fra undersiden
på strømpep. Tag 1 m op i hver side og fordel de 10 m på strømpep. Strik
ca. 6 cm rundt i glatstrik. Strik alle m 2 r sm omgangen rundt. Strik 1 omg
glatstrik. Klip garnet og træk tråden gennem de resterende masker. Træk
godt sammen og hæft.
Strik den anden vante på samme måde, men med tommel i modsatte side.

Klap foran (opbuk)
Saml 24 m op midt foran fra vr-siden og strik 6 p frem og tilbage i rillestrik.
Forsæt aflukning i hver side, ved at strik 2 r sm i beg af hver p. Og Strik til
arb måler ca. 7 cm. Luk alle masker af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for
stramt af.
Hækle 1 omg fm med hæklenål 8 mm rundt huen, og langs klappen. Hæft
ender. Lag evt. en pompon og sy den på toppen
af huen.

Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.

HALSTØRKLÆDE (ca. 28 x 203 cm)
Slå 30 m op på p 9 og strik 6 p r frem og tilbage. Strik mønster II efter diagrammet (24 m) med 3 m i hver side til kantm som strik r på alle p. Strik til
arb måler ca. 200 cm - eller til ønsket længde. Strik 6 p r frem og tilbage. Luk
alle m af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
"

VANTER
Slå 30 m op på strømpep 8 og strik ca. 5 cm rundt i rillestrik.
( skiftevis 1 omg ret, 1 om vr. ) Strik 2 r sm i hver side = 28 m på omg. Sæt et
mærke i hver side med 14 m på hver side af mærket. Fortsæt i glatstrik og
med mønster II over de midterste 8 m midt på hånden. Strik til arb måler
ca. 16 cm. Næste omg: Strik 2 m, strik de næste 4 m ind på en tråd, i en
kontrastfarve til tommel. Sæt de 4 m tilbage på venstre pind, og strik videre
over alle m resten af arb. Fortsæt til hele arb måler ca. 24 cm. Tag ind på næste omg, ved side mærkerne således: Strik 2 m drejet sm efter hvert mærke
og 2 r sm før hvert mærke (4 m aflukket på hver omg). Tag ind på hver 2.
omg. Strik glatstrik over alle m efterhånden som mønsteret bliver berørt af
indtagningerne. Fortsæt med indtagningerne til der er 8 m igen på omg.
Klip garnet og træk tråden gennem de resterende masker. Træk sammen og
hæft ender.

"

