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Damehue med snoninger og
striber
Sværhedsgrad: Middel
Størrelse
Til hovedomkreds:
Hel længde: Ca.

50-54
29

(55-58)
(30,5)

cm
cm

Materialer
Schachenmayr Merino Extraﬁne 120, 50 g pr. ngl
100 % ren, ny uld, 50 g = 120 m
fv 00192 (mellemgrå meleret)
2
(2)
ngl
fv 00153 (enzian)
1
(1)
ngl
fv 00199 (sort)
1
(1)
ngl
fv 00151 (royal)
1
(1)
ngl
fv 00165 (pool)
1
(1)
ngl
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme
partinr. Garnforbruget kan variere fra person til person.
Pinde: Milward rundpind 3½ mm, 40 cm lang, strømpepinde 3½
mm, hjælpepind til snoninger
Strikkefasthed:
Snoninger på p 3½ mm: 28-29 m og 34 omg = 10 x 10 cm.
Grundmønster på p 3½ mm: 24-25 m og 36 omg = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
pinde.
Snoninger
1.-5. omg: *2 vr, 6 r, gentag fra * omg rundt.
6. omg: *2 vr, sæt 3 m på hjælpep foran arb, 3 r, strik m på
hjælpep r, gentag fra * omg rundt.
Strik 1.-6. omg i alt 4 gange, og strik derefter 1.-3. omg endnu en
gang = 27 omg.
Grundmønster
1. omg: Ret med sort.
2. omg: Vrang med sort.
3. omg: Ret med mellemgrå.
4. omg: *1 r med mellemgrå, 1 r med farven, 2 r med mellemgrå,
gentag fra * omg rundt.
5. omg: *2 r med mellemgrå, 3 r med farven, 1 r med mellemgrå,
gentag fra * omg rundt.
6. omg: Ret med farven.
Fortsæt med at gentage 1.-6. omg, idet der for hver gentagelse
skiftes mellem farverne enzian, royal og pool. Fortsæt med at
gentage disse 18 omg.

HUE
Slå 144 (152) m op på rundp 3½ mm med mellemgrå og strik 27
omg snoninger = ca. 8 cm.
Skift til grundmønster, og strik lige op til arb måler ca. 25 (26,5)
cm og der er strikket 61 (67) omg i grundmønster, dvs. slut
med 1. omg i mønsteret. Fortsæt i mønster, og tag samtidig ind
således, idet der skiftes til strømpep undervejs når der er for få m
til rundp:
Næste omg: Strik 2 vr sm omg rundt = 72 (76) m.
Strik 5 omg mønster.
Næste omg: Strik 2 vr sm omg rundt = 36 (38) m.
På den følgende omg strikkes 2 r sm 0 (2) gange jævnt fordelt =
36 (36) m.
Strik 5 omg mønster.
Næste omg (= 2. omg i mønsteret): Strik 2 r sm omg rundt = 18
(18) m.
Strik til sidst 1 omg ret i sort. Bryd garnet, træk det gennem de
resterende m og hæft ende.
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