by Permin
Winterduo – Hue / vanter
* Nem
Størrelse:
Hue:
Vanter:
Garn:
Garnforbrug:
Pinde:

Hovedomkreds 52-56 cm, ca. 25 cm høj.
Handskestr. 7,5 (= håndens omkreds 18,5 cm,
håndens længde 19 cm).
Schachenmayr Winterduo
70% polyakryl & 30% uld, 120 g.
Fv 00083 (teal stripe color)

1 ngl

Milward strømpepinde nr. 4½ og 5.
Maskeholder
Stoppenål til hæftning af tråde.

Strikkefasthed: 16 m og 23 p/omg i glatstrikning på p
nr. 5 = 10 x 10 cm.
Juster evt. til større eller mindre p, hvis
strikkefastheden ikke passer.
Rib, strikket rundt i omg:
*2 r, 2 vr, gentag fra * omg hen.
Gentag på alle omg.
Glatstrikning, strikket rundt i omg: Ret på alle omg.
udt = udtagning i lænken: Stik venstre p forfra under lænken
mellem to m, strik ret i bagerste maskebue.
oindt = overtræksindtagning: Løft 1 ret af, 1 ret, træk den
løftede m over den strikkede.
Tips til anvendelse af nøglet:
Begynd at tage og strikke med garnet indvendigt fra nøglet. Der
er 4 farver i nøglet. Nr. 1 startgarn anvendes senere til pompon.
Vikl start-garnet af nøglet indefra. Begynd at strikke med fv. nr. 2.
Strik delene i følgende rækkefølge: Strik først huen, derefter
den ene vante og til sidst den anden vante. (Hvis begge vanter
ønskes ens, skal der slås m op og begyndes samme sted i
garnets stribe- og farverapport). Til sidst vikles en pompon til
huens top, af rester i fv. Nr. 1 start-garn.

Hue
Vikl start-garnet Nr. 1 af nøglet indefra. Slå 76 m op i fv. Nr. 2
på strømpep nr. 4½. Fordel m på 4 strømpep (= 19 m på hver
strømpep). Strik ca. 5 cm rib rundt i omg, indtil fv. Nr. 3 begynder.
Farveforløbet veksler nu i mellem to farver.
Skift til p nr. 5 og strik glatstrikning rundt i omg. På 1.omg
strikkes 4 udt jævnt fordelt på omg = 80 m.
Når arb måler 21 cm fra opslagskanten, begynder indtagninger
til huens top således:
1.omg: Strik hver 9.+10.m ret sammen = 72 m.
2.omg: Strik alle m ret.
3.omg: Strik hver 8.+9.m ret sammen = 64 m.
4.omg: Strik alle m ret.
5.omg: Strik alle m ret.
6.omg: Strik hver 7.+8.m ret sammen = 56 m.
7.omg: Strik alle m ret.
8.omg: Strik hver 6.+7.m ret sammen = 48 m.
9.omg: Strik alle m ret.
10.omg: Strik hver 5.+6.m ret sammen = 40 m.
11.omg: Strik alle m ret.
12.omg: Strik hver 4.+5.m ret sammen = 32 m.
13.omg: Strik hver 3.+4.m ret sammen = 24 m.
14.omg: Strik hver 2.+3.m ret sammen = 16 m.
15.omg: Strik m to og to ret sammen = 8 m.
OBS: Huen bør være færdig inden den start-farve Nr. 1 igen
begynder.
Bryd garnet og træk tråden 2 gange igennem de resterende m,
træk m til og hæft godt.
Montering – Laves når alle dele er strikket
Når alle dele er afsluttet vikles en pompon på 7-8 cm i diameter,
af garnresterne. Sy pomponen fast i huens top.
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Vanter
Højre vante: Begynd at tage garnet indvendigt fra nøglet. Vikl
start-garnet Nr. 1 af nøglet.
Slå 32 m op af fv. Nr. 2 på strømpep nr. 4½. Fordel m på 4
strømpep (= 8 m på hver strømpep) og strik rundt. Sæt en
markering for omg start/slut. Omg begynder indvendigt i
hånden ved tommelﬁngeren.
Strik ca. 7 cm rib, indtil den fv. Nr. 3 begynder. Skift til p nr. 5 og
strik glatstrikning rundt.
Tommelﬁnger-kile
På 3.omg efter ribben begynder udt til tommelﬁnger-kile
således: 1.strømpep: 1 r, udt, 1 r (sæt en markering om denne m
= midterste m i kilen), udt, strik glatstrikning omg hen. Fortsæt
med at strikke udtagninger før og efter markeringen.
Tag 1 m ud på hver side af markeringen på hver 3.omg 2
gange, herefter på hver 2.omg 2 gange = 42 m (heraf 11 m til
tommelﬁnger-kile).
OBS: Udtagninger til tommelﬁnger-kilen, bør være afsluttet
inden de nye farver Nr. 4 begynder.
Strik 2 omg glatstrikning over samtlige m. Herefter sættes de 11
m til tommelﬁnger-kilen på en maskeholder.
På næste omg slås 3 nye m op bag de hvilende m til
tommelﬁnger-kilen, strik glatstrikning omg hen.
På næste omg strikkes de 3 nye m ret sammen til én m = 32 m
på omg.
Når der er strikket 15 cm rundt i glatstrikning efter ribben,
begynder indtagninger til vantens spids.
Bånd-indtagning til vantens spids
1. og 3.strømpep: Strik 1 ret, 1 oindt (= løft 1 ret ustrikket af, strik
1 ret og træk den løftede m over den strikkede), strik ret p hen.
På 2. og 4.strømpep: Strik ret indtil de sidste 3 m, 2 ret sammen,
1 ret.
Gentag indtagninger på hver 2.omg yderligere 3 gange, herefter
på hver omg 2 gange.
Bryd garnet og træk tråden igennem de resterende 8 m, træk m
til og hæft godt.
Tommelﬁnger
Strik tommelﬁngeren i glatstrikning rundt i omg, fordelt
på 3 strømpep. Strik de 11 m r til tommelﬁnger-kilen fra
maskeholderen, udt, strik 3 m op i de tidligere opslåede m bag
kilen, udt = 16 m.
Fordel m på 3 strømpep.
På næste omg strikkes 2 r sm på hver side af de 3 nye
opstrikkede m = 14 m.
Strik ca. 4,5 cm lige op. Check tommelﬁngerens længde.
På næste omg strikkes 2 r sm i slutningen af hver strømpep,
fortsæt indtagninger indtil der er 6 m tilbage på omg.
Bryd garnet og træk tråden igennem de resterende m, træk m til
og hæft godt.
Hæft alle tråde.
Venstre vante
For at begynde samme sted i garnets farverapport som højre
vante, vikles garnet af frem til fv. Nr. 2. Slå op som til højre
vante. Strik som til højre vante, men begynd udtagninger til
tommelﬁnger-kilen således: Strik glatstrikning omg hen indtil
de sidste 2 m på 4.strømpep, udt, 1 r (sæt en markering omkring
denne m = midterste m i kilen), udt, 1 r. Fortsæt udtagninger før
og efter markeringen.
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