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To huer i Luna & Angel
Størrelse:

Voksen

Garn:
Garnforbrug:
Rød hue
Beige hue

Luna & Angel by Permin
1 nøgle fv. 883332/hue
1 ngl 889008/rød & 884128/vinrød
1 ngl 889004/beige & 884154/beige

Pinde:
Strikkefasthed rillet hue:
Strikkefasthed løftede masker:

Rundpind 40 cm - 3 mm og 3½ mm, strømpepinde 3½ mm
22 m på pinde 3½ mm i rib = 10 cm
21 m på pinde 3½ mm i mønster = 10 cm

Forkortelser:

r=ret, vr=vrang, m=maske, omg=omgang, (M)=markering

Tips! Slå op over 2 pinde, så kanten ikke bliver for stram.
Huerne strikkes rundt på rundpind i to tråde.
Rillet hue:
Slå 100 m op på rundpind 3 mm. Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).
Skift til rundpind 3½ mm og strik mønster således:
Omg 1-2: ret (glatstrikning).
Omg 3-7: vrang (omvendt glatstrikning).
Omg 8-9: ret (glatstrikning).
Omg 10-14: Rib (1 r, 1 vr).
Gentag omg 1-14 yderligere én gang.
Nu begynder indtagningerne. Fortsæt i mønster og tag 4 m ind jævnt fordelt på næste omg (= 96 m).
Sæt 6 markeringer (M) med 16 m mellem hver.
Tag ind på 1., 3. og 5. omg på vrang-omgangene (3.5.7. omg. i mønsteret).
Tag ind på hver anden omg i næste glatstriknings-mønster (omg 8).
Der strikkes ikke indtag når der strikkes rib (omg 10-14).
Tag ind på første omg i næste glatstriknings-mønster (omg 1).
Der tages ind ved at strikke 2 m sammen efter (M).
Skift til strømpepinde, når det ikke længere er muligt at strikke på rundpind.
Gentag mønster og indtag til der er 7 m tilbage mellem (M). Strik 1 omg glat. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2. Strik 1 omg
glat. Bryd garnet og træk det gennem de sidste masker, træk til og hæft ender.
Hue med løftede masker:
Slå 100 m op på rundpind 3 mm. Strik 3 cm rib (2 r, 2 vr).
Skift til rundpind 3½ mm og tag ud på første omg til 114 m og fortsæt i mønster således:
Omg 1-3: Glatstrikning.
Omg 4: *3 r, løft 3 m af, som hvis de skulle strikkes vrang med tråden foran
arbejdet, læg tråden tilbage*, gentag *-* omg ud.
Omg 5-7: Glatstrikning.
Omg 8: Løft 3 m af, som hvis de skulle strikkes vrang med tråden foran arbejdet, læg tråden tilbage, 3 r*, gentag *-* omg ud.
Gentag disse omg til huen måler 14 cm.
Fortsæt i glatstrikning med indtagninger. Sæt 6 markeringer (M) med 19 m mellem hver (M).
Strik 2 m sammen efter (M).
2 m før hver (M), løft 1 m af, som hvis den skulle strikkes ret, 1 r, træk den løse m over.
Gentag udtagningerne på hver anden omg til der er 3 m tilbage mellem (M). Bryd garnet og træk det gennem 3 m, spring 3 m over
osv til alle m er på tråden, træk til og hæft ender.
Design: Jessica Strand

Vi elsker at se hvad I strikker, så følg os gerne på Instagram @bypermin og @carlperminsv, og del gerne dit arbejde og din process
med hashtagget #bypermin.

