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En flot og praktisk hue, der sidder dejligt på 
hovedet med en kant af retriller. Huen er 
glatstrikket med enkelte retriller, der pynter 
og giver huen struktur. Den kan strikkes i 4 
varianter: En tynd eller tyk i Arwetta Clas-
sic (med enkelt eller dobbelt garn), en tyk i 
Peruvian Highland Wool eller en ekstra tyk og 
vamset hue i Naturgarn
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Materialer
1 tråd Arwetta Classic fra Filcolana (1xAWC):
50 (50) 55 (60) g i farve 973
Rundpinde 3 mm, 40 cm og 60 cm
2 tråde Arwetta Classic fra Filcolana (2xAWC):
85 (90) 95 (100) g i farve 807
Rundpinde 4 mm, 40 cm og 60 cm
Peruvian Highland Wool fra Filcolana (PWH):
85 (90) 95 (100) g (PHW) i farve 270 (midnat)
Rundpinde 5 mm, 40 cm og 60 cm
Naturgarn fra Filcolana (NG)
100 (120) 130 (150) g i farve 257
Rundpinde 7 mm, 40 cm og 60 cm
Alle garner:
Markør eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL) 

Mål
Passer til hovedvidde: 54-55 (56-57) 58-59 (60-61) 
cm
Vidde (i kanten): Ca. 42 (44) 46 (48) cm
Højde: Ca. 22 (23) 24 (25) cm
 

Hue i naturgarn (NG)

Hue i dobbelt Arwetta Classic (2xAWC)

Hue i Peruvian Highland Wool (PHW)Hue i enkelt Arwetta Classic (1xAWC)
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Strikkefasthed
1xAWC: 26 m og 39 p i glatstrik p 3 mm = 10 x 10 
cm.
2xAWC: 20 m og 30 p i glatstrik med to tråde på p 4 
mm = 10 x 10 cm.
PHW: 18 m og 27 p i glatstrik på p 5 mm = 10 x 10 
cm.
NG: 13 m og 19 p i glatstrik på p 7 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
 
Arbejdsgang
Huen er strikkes rundt nedefra og op med en kant af 
retriller, hvorefter der tages ud, så huen får vidde. 
Selve huen er glatstrikket med enkelte vr-pinde, 
hvorved der dannes et mønster af retriller. Tilslut 
tages ind til pulden. 
Tip: Når der ikke længere er tilstrækkeligt med 
masker til at nå rundt på en rundp, fordeles den ene 
halvdel af maskerne på den ene rundp og den an-
den halvdel på den anden rundp, derefter strikkes 
rundt på 2 rundp, alternativt skiftes til strømpepinde i 
samme størrelse.

Hue i 1xAWC
Slå 102 (108) 114 (120) m op på den korte rundp, 
det er vigtigt at opslagningen ikke er stram. Saml 
omg og sæt en markør ved omgangens begyndelse. 
Strik rundt: *1 omg vr, 1 omg r*, gent fra *-* i alt 10 
gange.

Fortsæt nu i mønster: *5 omg r, 1 omg vr*, tag sam-
tidig ud til det dobbelte antal m på første omg: *1 r, 1 
udt*, gent fra *-* omg rundt = 204 (216) 228 (240) 
m. Skift til længere rundp. Gentag disse 6 omg, til de 
er strikket i alt 7 gange (der er 7 riller), eller til arbej-
det måler ca. 12-13 cm. Strik 5 (6) 7 (8) omg r.

Tag ind til puld således: 
På næste omg tages 12 m ind således: *1 o-indt, 15 
(16) 17 (18) r*, gent fra *-* omg rundt = 189 (204) 
216 (228) m.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, hver gang 
med 1 m mindre mellem indtagningerne, til der er 
12 m tilbage. Når der ikke længere er tilstrækkeligt 
med m til at nå rundt på en rundp, strikkes rundt på 
2 rundp, se Tip. Når der er 12 m tilbage, strikkes 1 
omg r.

Bryd garnet og træk garnenden gennem maskerne, 
træk til og hæft ender.

Hue i 2xAWC:
Slå 78 (81) 84 (87) m op med to tråde på den korte 
rundp, det er vigtigt at opslagningen ikke er stram. 
Saml omg og sæt en markør ved omgangens begyn-
delse. Strik rundt: *1 omg vr, 1 omg r*, gent fra *-* i 

alt 8 gange.

Fortsæt nu i mønster: *4 omg r, 1 omg vr*, tag sam-
tidig ud til det dobbelte antal m på første omg: *1 r, 1 
udt*, gent fra *-* omg rundt = 156 (162) 168 (174) 
m. Skift til længere rundp. Gentag disse 5 omg, til de 
er strikket i alt 7 gange, eller til arbejdet er ca. 12-13 
cm. Strik 4 (5) 6 (7) omg r.

Tag ind til puld således: 
Kun M (XL): På næste omg tages 6 m ind således: 
*1 o-indt, 25 (27) r*, gent fra *-* omg rundt = 156 
(168) m. 
Alle str: På næste omg tages 12 m ind således: *1 
o-indt, 11 (11) 12 (12) r*, gent fra *-* omg rundt = 
144 (144) 156 (156) m. 
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, hver gang 
med 1 m mindre mellem indtagningerne. Når der ikke 
længere er tilstrækkeligt med m til at nå rundt på en 
rundp, strikkes rundt på 2 rundp, se Tip. Når der er 
12 m tilbage, strikkes 1 omg r. 
Næste omg: *1 o-indt*, gent fra *-* omg rundt = 6 
m.

Bryd garnet og træk garnenden gennem maskerne, 
træk til og hæft ender.

Hue i PHW
Slå 66 (69) 72 (75) m op på den korte rundp, det 
er vigtigt at opslagningen ikke er stram. Saml omg 
og sæt en markør ved omgangens begyndelse. Strik 
rundt: *1 omg vr, 1 omg r*, gent fra *-* i alt 7 
gange.

Fortsæt nu i mønster: *3 omg r, 1 omg vr*, tag sam-
tidig ud til det dobbelte antal m på første omg såle-
des: *1 r, 1 udt*, gent fra *-* omg rundt = 132 (138) 
144 (150) m. Skift til længere rundp. Gentag disse 
4 omg til de er strikket i alt 7 gange (der er 7 riller), 
eller til arbejdet måler ca. 12-13 cm. Strik 3 (4) 5 (6) 
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omg r.

Tag ind til puld således: 
Kun M (XL): På næste omg tages 6 m ind således: 
*1 o-indt, 21 (23) r*, gent fra *-* omg rundt = 132 
(144) m. 
Alle str.: På næste omg tages 12 m ind således: *1 o-
indt, 9 (9) 10 (10) r*, gent fra *-* omg rundt = 120 
(120) 132 (132) m. 
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, hver gang 
med 1 m mindre mellem indtagningerne. Når der ikke 
længere er tilstrækkeligt med m til at nå rundt på 
en rundp, strikkes rundt på 2 rundp, se Tip. Når der 
er 12 m tilbage, strikkes 1 omg r. Næste omg: *1 o-
indt*, gent fra *-* omg rundt = 6 m.

Bryd garnet og træk garnenden gennem maskerne, 
træk til og hæft ender.

Hue i NG
Slå 48 (51) 54 (57) m op på den korte rundp, det 
er vigtigt at opslagningen ikke er stram. Saml omg 
og sæt en markør ved omgangens begyndelse. Strik 
rundt: *1 omg vr, 1 omg r*, gent fra *-* i alt 5 
gange.

Fortsæt nu i mønster: *2 omg r, 1 omg vr*, tag sam-
tidig ud til det dobbelte antal m på første omg såle-
des: *1 r, 1 udt*, gent fra *-* omg rundt = 96 (102) 
108 (114) m. Skift til længere rundp. Gentag disse 
3 omg til de er strikket i alt 7 gange (der er 7 riller), 
eller til arbejdet måler ca. 12-13 cm. Strik 1 (2) 3 (4) 
omg r.

Tag ind til puld således:
Kun M (XL): På næste omg tages 6 m ind således: *1 
o-indt, 15 (17) r*, gent fra *-* omg rundt = 96 (108) 
m.
Alle str: På næste omg tages 12 m ind således: *1 o-
indt, 6 (6) 7 (7) r*, gent fra *-* omg rundt = 84 (84) 
96 (96) m. Strik 1 omg r. Næste indt: *1 o-indt, 5 (5) 
6 (6) r*, gent fra *-* omg rundt. 1 omg r.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, hver gang 
med 1 m mindre mellem indtagningerne. Når der ikke 
længere er tilstrækkeligt med m til at nå rundt på 
en rundp, strikkes rundt på 2 rundp, se Tip. Når der 
er 12 m tilbage, strikkes 1 omg r. Næste omg: *1 o-
indt*, gent fra *-* omg rundt = 6 m.

Bryd garnet og træk garnenden gennem maskerne, 
træk til og hæft ender.


