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100 g Indiecita (fv. 100) fra Filcolana
Strikkepinde: 3 mm

Voksen (one size)

 Ca. 52 cm
17-18 cm

 100 cm

26 masker og 32 pinde i mønster måler 10 x 10 cm

(NB: Alle lige pinde er vrangsidepinde men strikkes 
ret eller i hulmønster!)
Mønsteret er delbart med 3 (+ kantmasker).

1.-5. pind: Glatstrikning (alle ulige pinde strikkes 
vrang selv om vrangmaskerne danner arbejdets 
forside.) 
6. Pind: 2 kantmasker, *1 ret, slå om, 2 ret 
sammen,* gentag fra * til *, slut med 2 kantmasker.

 

Materialer:

Størrelse: 

Huen, omkreds:
Pulsvarmerne, omkreds: 
Tørklædet, længde:

Strikkefasthed:

Hulmønster

Her er leget med struktur og hulmønster i 
snehvid alpaca. Men strik endelig i lige den 
farve, du allerhelst vil have.

Design: Hanne Pjedsted

 - Et sæt med hue, pulsvarmer og tørklæde i snehvid alpaca.

Filcolana

Bianco

7. pind: Vrang.
8. pind: Ret.
9. pind: Vrang.
10. pind: (= 6 pind) 2 kantmasker, *1 ret, slå om, 2 
ret sammen,* gentag fra * til *. Slut med 2 
kantmasker. 
11.-14. Glat.
Gentag disse 14 pinde.

De 2 yderste masker i hver side strikkes som 
lænkekant således: 

Lænkekanter
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Filcolana

I begyndelsen af hver pind tages de 2 første masker 
vrang løs af med garnet  arbejdet. 
I slutningen af hver pind strikkes de 2 sidste masker 
ret. 

Strik pulsvarmerne først, så er mønstret lettest at få 
lært.
Pulsvarmerne strikkes på tværs og strikkes sammen 
som montering. 

Slå 40 masker op og strik mønster lige op. De 2 
yderste masker i hver side er kantmasker og strikkes 
som beskrevet til lænkekanter. 

Når arbejdet måler ca. 17-18 cm eller ønsket længde 
til håndleddet, strikkes maskerne sammen med 
opslagsmaskerne fra vrangsiden (tag evt. 1 maske op 
på en tyndere pind ud for hver opslagsmaske og strik 
hele tiden en af disse masker sammen med en maske 
på den anden pind). Luk af efterhånden.
Alternativt: Luk alle masker af og sy pulsvarmeren 
sammen med maskesting. 
Strik den anden på samme måde. Hæft ender og 
damp let under et fugtigt klæde.

Huen strikkes på ”tværs” med vendinger 2 steder  
den formes dermed rundt samtidig med at den 
strikkes.
Start midt bag og slå 60 masker op.
Strik 1 pind vrang over alle masker (= retsiden af 
arbejdet). Første og alle ulige pinde strikkes vrang, 
men udgør retsiden af arbejdet.
Vend nu arbejdet (= vrangsiden opad) og sæt en 
mærketråd eller en maskemarkør efter maske nr. 40 
og igen efter maske nr. 52 i strikkeretningen. Der 
laves vendinger lige efter disse mærker/markører. 
Ved hver vending slås om højre pind. Dette omslag 
strikkes på den følgende pind drejet ret sammen med 
den følgende maske for at lukke hullet.

Start nu mønsterstrikningen som følger husk 
kantmasker i begge sider undervejs):
2. p: 2 kantmasker. Ret over 38 masker. Vend 
arbejdet, slå om højre pind og strik vrang tilbage (= 
2. p).
4. p: 2 kantmasker, ret over 50 masker, idet omslaget 
strikkes drejet ret sammen med den følgende maske 
for at lukke hullet. Vend arbejdet, slå om højre pind 
og strik vrang tilbage (= 5. p).
6. p: 2 kantmasker, hulmønster over 38 masker: *1 
ret, slå om, 2 ret sammen,* gentag fra * til * (slut 
med 2 ret). Vend arbejdet, slå om højre pind og strik 
vrang tilbage (= 7. p). 
8. p: 2 kantmasker, ret over 50 masker. Vend 
arbejdet, slå om højre pind og strik vrang tilbage (= 
9. p). 
10. p: 2 kantmasker, hulmønster over 38 masker, *1 
ret, slå om, 2 ret sammen,* gentag fra * til * (slut 

foran

Pulsvarmerne

Huen

med 2 ret). Vend arbejdet, slå om højre pind og strik 
vrang tilbage (= 11. p)
12. p: 2 kantmasker, strik ret over alle 60 masker. 
Vend arbejdet og strik vrang tilbage (= 13. p).
14. p: 2 kantmasker, ret over 50 masker. Vend 
arbejdet, slå om højre pind og strik vrang tilbage (= 
1. p) 
Gentag mønsteret til disse 14 pinde er strikket i alt 12 
gange.

Montering
Strik nu huen sammen midt bag fra vrangsiden, idet 
der samles masker op i opslagskanten med en 
tyndere pind, eller luk maskerne af og sy sømmen 
sammen med maskesting. Hæft ender og damp 
arbejdet let under et fugtigt klæde.

Slå 40 masker op og strik 8 pinde ret.
Skift til mønsterstrik og strik mønsterets 14 pinde 4 
gange.
Skift til glatstrikning og strik til tørklædet måler 70 
cm idet der med ujævne mellemrum strikkes 
hulmønster som beskrevet på pindene 6-10. De sidste 
6-8 cm strikkes glat.

Skift nu til ribmønster således:
1. p: 2 kantmasker, 1 ret, 3 vrang, 3 ret, 3 vrang, 3 
ret, 3 vrang, , 3 vrang, 
3 ret, 3 vrang, 3 ret, 3 vrang, 1 ret og 2 kantmasker 
(ret).
2. p: Strik ret over ret og vrang over vrang  

Gentag disse 2 pinde til ribben måler 5 cm. Del nu 
arbejdet midtpå og strik hver side for sig, idet de to 
masker mod midten strikkes som kantmasker. Strik 6 
cm i rib, først over maskerne i den ene side, derefter 
over maskerne i den anden side. Saml nu igen alle 
masker og fortsæt i rib til arbejdet måler 98 cm. Skift 
til ret og strik i alt 8 pinde ret. 
Luk maskerne af og hæft ender. Damp let under 
fugtigt klæde.   

 

Halstørklædet

4 ret (= midterste masker)
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