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HUE OG HALSTØRKLÆDE
Materialer:
Schachenmayr Regia Silk – Premium
OBS! Fv. 54 fra foto er udgået. Farvealternativ
fv. 51/silberblau eller fv. 53/jeans meleret
Halstørklæde: 100 g fv. 51/Silberblau og 100
g fv. 02/natur
Rundpind n. 2-3, 80 cm.
Hue: 100 g fv. 51/Silberblau og 100 g fv. 02/
natur
Strømpe-pinde 2-3.
Retstrikning: Alle p strikkes r. På rundpinde
strikker man skiftevis 1 p r og 1 p vr.
Reliefmønster til huen: Antallet af m er
deleligt med 4.1. p: * Slå om, strik 2 r og træk
omslaget over de 2 strikkede m, 2 r, gentag
fra*, 1 kantm. 2. p: Strik r. 3. p: * 2 r. slå om, 2
r og træk omslaget over de to strikkede m,
gentag fra *. 4. p: Strik r. Gentag disse 4 pinde.
Strikkefasthed: I reliefmønster: 32 m og 42 p = 10 cm x 10 cm. I ret: 31 m og 71 p = 10 cm x 10 cm.
Hue:
Omkreds ca. 30(35) cm.
Slå 96(112) m op med fv. 51, fordel m på strømpep og strik kanten således: 3 omg retstrikning fv. 51, 2 omg fv. 02, 4 omg
fv. 51, 2 omg fv. 02, dernæst 1 omg r, 1 omg vr og 4 omg r med fv. 51, = 3 cm. Ved farveskift krydser man trådene på
forsiden af arbejdet, da kanten skal bukkes udad. Strik dernæst 4 omg rib, 1 r, 1 vr. Lad arbejdet hvile og strik 2 øreklapper
i fv. 51. Til hver øreklap slås 3 m op og der strikkes retstrikning. Tag 1 m ud i hver side på hver 2. p 6 x = 15 m. Når arbejdet
måler 3 cm (22 p) sættes m på en hjælpepind. Fortsæt med huen og sæt øreklapperne ind på den følgende omg således:
Strik 9(13) m i rib, anbring den ene øreklap bag ved arbejdet og strik hver gang 1 m (r eller vr) fra huen sammen med 1 m
fra øreklappen. Strik 48(56) m rib, sæt den anden øreklap bag ved arbejdet og strik den sammen med huen som før, strik
de sidste 9(13) m rib. Strik 4 omg rib, og fortsæt dernæst med reliefmønstret. Efter 4(5) cm eller 18(22) omg i mønster
tages 1 m ind i beg af hver p således: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik til der er 2 m tilbage på den pågældende p,
2 r sammen – i alt 8 ind-tagninger på omg = 88(/104) m. Disse 8 indtagninger gentages endnu 10 x(12 x) på hver 2. omg.
Træk tråden igennem de sidste 8 m. Træk til og hæft enden. Lav en pompon i fv. 51 på ca. 3 cm i diameter og sy den fast
til huen. Buk huens nederste kant udad.
Halstørklæde:
Strikkes på langs. Til en længde på ca. 67 cm slår man 210 m op i fv. 51 og strikker retstrikning, idet der skiftes mellem 10
p fv. 51 og 10 p fv. 02. Når halstørklædet måler 7 cm efter den 3. stribe i fv. 51, lukkes alle m af. Lav 6 pomponer i fv. 02, ca.
2,5 cm i diameter, og sy 3 på i hver ende af halstørklædet.
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