Augusta

- en skøn hue

Design: Luise Bjerre
I huen er der leget med to forskellige skønne
uldgarner; den blanke og elastiske merinould
Cinnia sammen med den luftige og langhårede Gotlandske Pelsuld.
En elegant og feminin hue med rynker og
vidde. Den kan strikkes både som tætsiddende hue og som ”baskerhue”.
1. udgave - august 2013, © Filcolana A/S
Materialer
A) Tætsiddende hue (nederste billede, denne side):
25 (25) 25 (25) 30 g Cinnia fra Filcolana i fv. 976
35 (40) 40 (45) 50 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i
fv. 163
B) Hue med vidde (øverste billlede, denne side):
30 (30) 30 (30) 35 g Cinnia fra Filcolana i fv. 225
45 (50) 55 (60) 65 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i
fv. 178
Begge:
Rundpind 3,5 mm, 40 cm, 4 mm, 40 cm og 5 mm, 40
cm
Strømpepinde 3,5 og 5 mm
Markør
Alternative farvekombinationer:
Cinnia i fv. 289 og Gotlandsk Pelsuld
ste billede, denne side)
Cinnia i fv. 102 og Gotlandsk Pelsuld
næste side)
Cinnia i fv. 402 og Gotlandsk Pelsuld
Cinnia i fv. 290 og Gotlandsk Pelsuld
Cinnia i fv. 220 og Gotlandsk Pelsuld

i fv. 174 (midteri fv. 102 (billede
i fv. 961
i fv. 182
i fv. 169

Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til hovedvidde: 51 (53) 56 (59) 62 cm
Vidde: A) 44 (46) 48 (51) 53 cm
Højde: A) 20 (21) 21 (22) 22 cm
Diameter: B) 28 (30) 32 (33) 34 cm
Strikkefasthed
23 m og 46 p i rillestrikning på p 3,5 mm i Cinnia =
10 cm x 10 cm.
16 m og 24 p i glatstrikning på p 5 mm i Gotlandsk
Pelsuld = 10 cm x 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret eller vrang som det passer
med strikningen.
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
2 r sm: 2 ret sammen.
3 r sm: 2 ret løs af sammen, 1 r, træk de 2 løse m
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over den netop strikkede.
Arbejdsgang
Huen strikkes rundt nedefra og op, og der strikkes
skiftevis et stykke i rillestrikning med Cinnia (CN) og
et stykke i glatstrikning med Gotlandsk Pelsuld (GP).
Ved at tage ud når der skiftes til GP og ind, når der
skiftes tilbage til CN, opnår man, at det glatstrikkede
stykke i GP danner rynker, idet det bliver holdt til af
det rillestrikkede stykke i CN. Tages der ind og ud,
hver gang der skiftes garn, fås en tætsiddende hue
(A). Ved at udelade ind- og udtagningerne midt på
huen (anden gang der strikkes med CN), fås en hue
med vidde i facon som en baskerhue (B). Strik kun
det, der henviser, til den model du strikker.
Hue
Slå 76 (80) 84 (88) 93 m op med CN på rundp 3,5
mm, opslagningen bør ikke være stram, da kanten
skal kunne strække sig. Saml arbejdet og strik rundt,
idet der placeres en markør ved omgs begyndelse, og
strik 1 omg vr. Strik nu *1 omg r, 1 omg vr* og gent
fra * til * yderligere A) 7 gange og B) 9 gange, så der
i alt er A) 8 riller og B) 10 riller. Begge: Bryd garnet.
Skift til GP og tag på første omg ud således: *1 r, slå
om*, gent fra * til * omg rundt. Der er nu 152 (160)
168 (176) 186 m. Skift nu til rundp 5 mm og strik:
A) 9 (10) 10 (11) 11 omg r og B) 12 (13) 14 (15) 16
omg r, idet omslagene strikkes dr r på første omg.
Begge: Skift til rundp 4 mm og strik 1 omg r. Bryd
ikke garnet, men før det med op på vrangsiden, mens
der strikkes med CN.
Skift til CN. Strik *1 omg r, 1 omg vr*, gentag fra *
til * yderligere 4 gange. A) På den første omg tages
samtidig ind således: *1 o-indt 3 gange, 1 r*, gent
fra * til * omg rundt, og slut med 1 o-indt 2 gange, 1
r (1 o-indt 3 gange) 0 r (1 r) 1 o-indt 2 gange. Der er
nu 87 (91) 96 (101) 106 m. B) Ingen indtagninger.
Begge: Bryd garnet.
Skift til GP og strik 1 omg r på rundp 4 mm. A) På
denne omg tages ud således: *[1 r, slå om] 3 gange,
1 r*, gent fra * til * omg rundt, slut med [1 r, slå om]
2 gange, 1 r ([1 r, slå om] 3 gange) 0 r (1 r) [1 r, slå
om] 2 gange. Der er igen 152 (160) 168 (176) 186
m. Skift til rundp 5 mm og strik 9 (10) 10 (11) 11
omg r, idet omslagene strikkes dr r på første omg. B)
Skift til rundp 5 mm og strik 14 (15) 16 (17) 18 omg
r.
Resten af vejledningen gælder for begge huer:

sm 3 gange) 0 r (1 r) 2 r sm 2 gange. Der er 87 (91)
96 (101) 106 m. Bryd garnet.
Fortsæt med GP og strik 1 omg r på rundp 4 mm, idet
der på denne omg tages ud således: 1 r, slå om, *2 r,
slå om*, gent fra * til * omg rundt, slut med 6 r (2 r)
1 r (0 r) 1 r, slå om. Der er nu 128 (136) 144 (152)
160 m. Skift til rundp 5 mm og strik 1 omg r, idet
omslagene strikkes dr r.
På næste omg påbegyndes indtagning til pulden:
Strik 7 (7) 8 (8) 9 r, 3 r sm, *13 (14) 15 (16) 17 r, 3
r sm* og gent fra * til * omg rundt, slut med 6 (7) 7
(8) 8 r. Der er nu taget 16 m ind. Strik 1 omg r. Tag
således 16 m ind på hver anden omg, idet der hver
gang strikkes 1 m mindre mellem indt, så indt ligger
over hinanden, til der er 16 (8) 16 (8) 16 m tilbage.
Skift til strømpep 5 mm, når der ikke længere er
tilstrækkeligt med m til rundp. For de str., hvor der er
16 m tilbage: Strik 2 r sm omg rundt, så der ligeledes
er 8 m. Skift til strømpep 3,5 mm og strik 15 omg
r, så der dannes en tut på ca. 5 cm. Bryd garnet og
træk enden gennem m, træk til. Hæft ender.

Skift til rundp 4 mm og strik 1 omg r. Bryd ikke garnet, men før det med op på vrangsiden, mens der
strikkes med CN.
Skift til CN. Strik *1 omg r, 1 omg vr*, gentag fra
* til * yderligere 4 gange. På den første omg tages
samtidig ind således: *2 r sm 3 gange, 1 r*, gent fra
* til * omg rundt, slut med 2 r sm 2 gange, 1 r (2 r

www.filcolana.dk

Filcolana

