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Mønsteret og farven i huen er inspireret af havets skiftende vandstand mellem flod og ebbe,
som giver de fine linjer på kysten når vandet trækker sig tilbage.

STØRRELSE
S/M og L/XL
MÅL
Omkreds: 49 (52) cm
Højde: 17 (18) cm
Passer til hovedstørrelse 54-56 (56-60) cm
STRIKKEFASTHED
22 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
50 (50) g Saga fv. 950 (Light Grey)
50 (50) g Alva fv. 101 (Natural White)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Strømpepinde 3,5 mm, eller rundpind 3,5 mm
80-100 cm, hvis der strikkes med magic loop.
1 maskemarkør eller tråd i kontrastfarve.
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken
(mod dig selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet
(væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår
”en dobbeltmaske”. Strik videre.
Når du skal strikke igennem vendemasken, strikkes
denne som én maske, henholdsvis i ret eller vrang som
arbejdet viser.
Denne teknik kaldes German Short Rows.

Flod

Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op og der strikkes med 1 tråd
af hver kvalitet arbejdet igennem.
Først strikkes den dobbelte ribkant, hvorefter der
strikkes mønster og afsluttes med indtagninger for at
forme huens runding.
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Opskrift

9. omg: Strik mønster omg ud.
10. omg: *Strik 3 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg ud = 52 (56) m.

RIBKANT
Slå 104 (112) masker op på pind 3,5 mm med 1 tråd af
hver kvalitet.

11. omg: Strik ret omg ud.

Saml omgangen og strik 16 (18) cm rib (2 r, 2 vr),
svarende til en omslagskant på huen på 8 (9) cm.

13. omg: *Strik 2 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg ud = 39 (42) m.

Fold ribben dobbelt så opslagskanten ligger inderst
(væk fra dig selv) og strik ribben sammen, således:
*Stik venstre pind ind i 1. opslåede maske i
opslagskanten, så denne maske ligger foran den første
maske på pinden, strik 2 ret sammen*, gentag fra
* til * omgangen ud.

14. omg: Strik ret omg ud.

12. omg: Strik mønster omg ud.

15. omg: 1 (0) r, *2 r sm, gentag fra * til * omg ud =
20 (21) m.

Strik 3 omgange ret.

Bryd garnet og træk garnenden igennem de resterende
masker, træk forsigtig til så hullet i toppen af huen
lukkes til.

PULD
Vend bagsiden ud på arbejdet, så du herefter strikker
huens puld fra arbejdets vrangside.
Lav 1 vendemaske (se særlige teknikker).

MONTERING
Hæft enderne på arbejdets vrangside.
Vask huen efter anvisningerne på banderolerne på
garnet og lad den tørre, liggende fladt på et håndklæde.

1. og 2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, omg ud.
Gentag disse 3 omgange, til arbejdet måler ca. 11 (12)
cm fra mønsterets begyndelse, slut med 3. omgang.
Nu tages der ind til huens top, således:
1. omg: *Strik 6 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg ud = 91 (98) m.
2. omg: Strik ret omg ud.
3. omg: Strik mønster omg ud.
4. omg: *Strik 5 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg ud = 78 (84) m.
5. omg: Strik ret omg ud.
6. omg: Strik mønster omg ud.
7. omg: *Strik 4 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg ud = 65 (70) m.
8. omg: Strik ret omg ud.
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