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En enkel og dejlig hynde, der er lun og isole-
rende at sidde på, ikke mindst når man har 
stole uden betræk. Lav flere, da der ellers 
bliver rift om den, når resten af familien op-
dager, hvor rart det er at sidde på en hynde 
af ren uld.
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Materialer:
70 (75) 80 (90) 100 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i 
fv. 172 (dueblå) = GP
50 (55) 60 (65) 70 g Peruvian Highland Wool fra Fil-
colana i fv. 228 (støvet blå) = PH
Rundpind 7 mm, 60 cm
Hæklenål 6 mm
Hjælpegarn i kontrastfarve til opslagning og aflukning

Alternative farver
Fv. 179 (grøn) GP og fv. 221 (grøn) PH
Fv. 174 (Petrol) GP og fv. 202 (Petrol) PH
Fv. 184 (Lilla) GP og fv. 217 (Lilla) PH (billede side 2)
Fv. 215 (Bordeaux) GP og fv. 222 (Blomme) PH (bil-
lede side 2)

Mål
33 (34,5) 36 (38) 40 cm i diameter

Strikkefasthed
13 m og 13 riller (= 26 p) i retstrikning på p 7 mm = 
10 x 10 cm.

Særlige forklaringer
Vendepinde: Strik r hen til der, hvor der skal vendes, 
tag 1 vr løst af med garnet bag arbejdet, vend arbej-
det og før garnet bagud, klar til at strikke med, tag 1 
vr løst af, stram garnet, når der strikkes r tilbage.
 
Arbejdsgang
Hynden er cirkelrund og strikket i retstrikning med 
kiler, idet der strikkes ret frem og tilbage ude fra kan-
ten og ind mod centrum med vendepinde. Til slut syes 
opslagnings- og aflukningskanterne usynligt sammen 
med maskesting.

Hynde
Opslagning: Med hjælpegarn og hæklenål 6 mm slå 
23 (24) 25 (26) 27 lm op, træk lm ca. 1 cm lange. 
Luk af. Med en tråd PH og to tråde GP og rundpind 7 
mm strikkes 22 (23) 24 (25) 26 m op på bagsiden af 
luftmaskekæden – dvs. i de lænker, der danner små 
perler på bagsiden. Derved kan kæden let fjernes 
bagefter.

1. kile (retsiden): *Strik 3 (1) 2 (3) 1 r, tag 1 vr løst 
af med garnet bag arbejdet, vend arbejdet og før 
garnet bagud, tag 1 vr løst af, stram garnet til og 
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strik r tilbage. Næste vendepind: 6 (4) 5 (6) 4 r, vend 
som beskrevet ovenfor. Forsæt på denne måde med 
at strikke yderligere 3 m før hver vending, til der er 
strikket over alle m. Der er nu 7 (8) 8 (8) 9 riller*.

Gentag fra * til * yderligere 17 gange.
Den sidste kile skal dog strikkes således: Strik 
vendepinde,til der kun mangler 1 vendepind, der er 
da strikket 6 (7) 7 (7) 8 riller på den sidste kile. Bryd 
garnet, så enden er 1 m lang (ca. 5 gange hyndens 
radius), idet enden skal bruges til at sy hynden sam-
men med. Luk alle m af med hjælpegarn. Den sidste 
rille færdiggøres, ved at der syes med maskesting 
ude fra kanten af hynden og ind til centrum, følg 
hjælpegarnet på hver side af afluknings- og opslag-
ningskanten. Fjern hjælpegarnet, inden enderne 
strammes til og hæftes i centrum af hynden. Hynden 
kan evt. beklædes med et skridsikkert underlag, der 
syes fast på undersiden.


