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20 g Cinnia fra Filcolana i fv. 280 (Curacao) = MF1
15 g Cinnia fra Filcolana i hver af farverne 291 
(Azalea) = MF2, 287 (Bitter lemon) = MF3 og 286 
(Purpur) = MF4
Rundpind 4,5 mm, 40 cm
Markør eller kontrastfarvet tråd
Hjælpegarn
Beholder med låg, hvor i der laves 12 huller og slidser 
(f.eks. en tom isbøtte af plast og med låg)
Evt. hultang til at lave huller i låget med
Evt. krydsnøgleapparat

One size

Passer til hoved: 50-55 cm
Højde: 22 cm
Huens omkreds: 60 cm
Kantens omkreds: 50 cm

21 m og 32 p i glatstrikning på p 4½ mm = 10 cm x 
10 cm.

 Løft lænken mellem 2 m op på 

 

Materialer

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt (udtagning):

Sjov og smart hue i mange farver, der giver 
mulighed for individuelt design. Strik med 12 små 
garnnøgler på én gang uden at få filteret de mange 
garner sammen undervejs. Brug gerne huen med 
vrangen udad, så man rigtig kan nyde alle de 
mange løse tråde på bagsiden, der i virkeligheden 
er meget dekorative.

Design: Luise Bjerre
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pinden, og strik den drejet ret.
Strik 2 r sammen.

Først strikkes en hestetømme til huens kant. 
Hestetømmen syes usynligt sammen med 
maskesting, inden der samles m op rundt langs 
kanten af hestetømmen til selve huen. Derefter 
strikkes huen rundt nedefra og op med 12 garnnøgler 
på én gang og i et mønster bestående af 12 
lodretgående striber.

Ved at forskyde mønsteret en m for hver omg bliver 
striberne holdt sammen uden at sno garnerne ved 
hvert farveskift. Derved kan garnnøglerne opbevares i 
en lukket beholder med huller i låget hvorfra 
garnerne tages, og du undgår at de mange 
garnnøgler filtrer sammen undervejs. Ved hvert 
farveskift slipper du det garn, du netop har strikket 
med og lader det hænge løst indtil næste omg, hvor 
det skal bruges igen. Garnet fra den næste stribe 

2 r sm: 

Arbejdsgang
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Side 2Plumeria
tages op og føres (meget) løst bag arbejdet og frem, 
hvor det lægges op om fingeren – klar til at blive 
strikket med. Mellem striberne dannes et dekorativt 
hulmønster.

Afslutningsvis tages ind til pulden, idet de 12 garner 
lukkes symmetrisk af, så striberne danner en spiral i 
toppen.

Strik først en hestetømme således: Slå 6 m op på 
rundp 4,5 mm med hjælpegarnet. Strik 1 p r og 
vend, strik 1 p vr og vend. Skift til MF1 og strik 1 p r. 
*Uden at vende arbejdet skubbes alle m til højre på 
p, før nu garnet bag om arbejdet, stram garnet til og 
strik 1 p r*. Gentag fra * til * i alt 93 gange, bryd 
garnet, så enden er tilstrækkelig lang til at sy 
hestetømmen sammen med maskesting. Luk af med 
hjælpegarn. Sy hestetømmen sammen med 
maskesting ved at følge hjælpegarnet, så 
hestetømmen danner en ring - undgå at sno 
hestetømmen. Fjern hjælpegarnet.

Vind hver farve op i 3 nøgler á 5 g. Det er vigtigt 
garnet kan løbe inde fra midten af nøglet, så det ikke 
skal dreje rundt undervejs. Dette kan gøres i hånden, 
men er nemmest ved brug af et krydsnøgleapparat. 
Til opbevaring af nøglerne benyttes en isbøtte af plast 
og med låg. Lav 12 huller i låget med en hultang og 
klip en slids ude fra kanten og ind til hvert hul. 
Placere garnnøglerne i beholderen i den rækkefølge 
som de bruges mod urets retning. Tag den første 
garnende inde fra midten af nøglet og før den 
gennem hullet/slidsen, så det er klar til brug. 
Rækkefølgen er således (mod urets retning): *MF1, 
MF2, MF3 og MF4*, gentag fra * til * yderligere 2 
gange.

Kant

Hue

Med det først garnnøgle i MF1 og med rundp 4,5 mm 
samles m op rundt langs kanten af hestetømmen, én 
m i hver lænke til der er 95 m på p.

1. omgang: Første stribe strikkes med det garnnøgle, 
som også blev brugt til at samle m op med rundt 
langs kanten. Ved farveskift tages garnerne fra 
beholderen i den ovenfor fastlagte rækkefølge. *Strik 
8 r med MF1 og skift farve, strik 8 r med MF2 og skift 
farve, strik 8 r med MF3 og skift farve, strik 8 r med 

MF4 og skift farve*. Gentag fra * til * yderligere 2 
gange. 

Der er nu strikket 96 m (1 omg og 1 m). Indsæt 
markør for omg’s begyndelse, og bemærk at for hver 
omg flyttes markøren 1 m med strikkeretningen, så 
omg’s begyndelse følger farveskiftet mellem den 
første stribe i MF1 og den sidste stribe i MF4.

Idet der skiftes farve som beskrevet ovenfor strik:
2. omg (udt): *4 r, 1 udt, 4 r, skift farve*, gent. fra * 
til * én gang for hvert garnnøgle (107 m på p).
3. omg (udt): *5 r, 1 udt, 4 r, skift farve*, gent. fra * 
til * én gang for hvert garnnøgle (119 m på p).
4. omg (udt): *6 r, 1 udt, 4 r, skift farve*, gent. fra * 
til * én gang for hvert garnnøgle (131 m på p).
5. omg: *11 r, skift farve*, gent. fra * til * én gang 
for hvert garnnøgle.

Gentag 5. omg, til der er strikket 34 omg.

Herefter tages 12 m ind på hver anden omg til 
pulden:
*Strik 7 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 6 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 5 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 4 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 3 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 2 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 1 r, 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 2 r sm, 2 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle. 1 omg r.
*Strik 2 r sm, 1 r, skift farve*, gent. fra * til * én 
gang for hvert garnnøgle (23 m på p).

Bryd garnerne, og træk enden fra den sidste farve 
gennem alle m. Når alle de andre ender i toppen af 
huen er hæftet, strammes til hvorefter der syes et 
par gange frem og tilbage i toppen, inden enden 
hæftes. I toppen af huen, hvor striberne er meget 
smalle, hæftes enderne fra retten ved at sy langs 
med maskerne oppefra og ned i de respektive farver, 
så det bliver usynligt både fra ret- og vrangsiden. 

Vigtigt: Ved hvert farveskift slipper du det garn, 
du netop har strikket med og lader det hænge 
løst indtil næste omg, hvor det skal bruges igen. 
Garnet fra den næste stribe tages op og føres 
(meget) løst bag arbejdet og frem, hvor det 
lægges op om fingeren – klar til at blive strikket 
med. Undgå at stramme garnet, da huen ellers 
mister sin elasticitet.
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