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100 (150) 150 (200) g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana (Her vist i farverne 269 (stærk grøn) og 219 
(antrazit))
Strømpepinde 7 mm
Rundpind 7 mm, 40 cm
Markør eller kontrastfarvet tråd

S (M) L (XL). 
Passer til hovedmål: 49 (53) 57 (61) cm

Hel længde: 29 (31) 33 (33) cm
Omkreds let strakt ca.: 46 (50) 54 (58) cm
 

12 m og 19 p i glatstrik på p 7 mm = 10 x 10 cm 
med to tråde Peruvian Highland Wool.
Ca. 7,5 m og 30 p i patentmønster på p 7 mm = 10 x 
10 cm med to tråde Peruvian Highland Wool.
Prøverne skal skylles op inden opmåling, da især 
patentmønsteret strækker sig ved vask.

 * Slå om, og tag 1 m løst af, strik omslag og 1 
m r sm *. Gentag fra * til * omg rundt.

 * Strik omslag og 1 m vr sm, slå om, og tag 1 
m løst af *. Gentag fra * til * omg rundt.

 

Materialer

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Patentmønster
1. p:

2. p:

Varm og praktisk hue i patentmønster, 
strikket på store pinde og med dobbelt garn, 
som gør mønsteret rustikt og interessant. 
Huen har en tæt pasform, hvorved den sidder 
godt på hovedet og kan bruges under en 
cykelhjelm. Den kan sættes på flere måder - 
både med og uden ombøj. Passer også godt til 
mænd og teenagere.
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Forkortelser

Arbejdsgang

2 m r sm: strik 2 masker ret sammen.
1 m løst af: før m fra venstre til højre pind uden at 
strikke eller dreje m.

Huen strikkes rundt nedefra og op. Der benyttes en 
usynlig og fleksibel vikleopslagning i kanten, som 
passer til huens patentmønster. Benyt kun en meget 
fleksibel opslagning.
Hele arbejdet strikkes med to tråde Peruvian Highland 
Wool. Når garnet skal øges, kan enderne med fordel 
splejses sammen således: Fugt enderne ca. 4-5 cm 
og læg dem sammen, så garnet forlænges. Rul 
enderne hårdt mellem håndfladerne, indtil de er filtet 
sammen. 
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Vikleopslagning

Første trin: 

Andet trin:

Huen

Første omg:

Anden omg:

1. p:

2. p:

Første indtagning:

Anden indtagning:

Dan en løkke af garnet et stykke inde og sæt løkken 
på højre pind. Hold garnet med venstrehånd: den 
korte ende med tommelfinger og garnenden med 
pegefinger. Maskerne dannes skiftevis med garnet fra 
pegefinger og tommelfinger, mens garnet fra den 
anden finger ligger rundt om masken og holder den 
fast.

Før pinden ind foran og under garnet fra 
tommelfingeren, slå garnet fra pegefinger om pinden, 
der føres retur under garnet fra tommelfingeren. 
Masken er nu dannet med garnet fra pegefinger, og 
garnet fra tommelfinger ligger bagom masken, der 
strikkes r på første p.

 Før pinden om bagved og under garnet 
fra pegefingeren, slå garnet fra tommelfingeren om 
pinden, der føres retur under garnet fra pegefinger. 
Masken er nu dannet med garnet fra tommelfinger, og 
garnet fra pegefingeren ligger foran masken, der 
strikkes vr på første p.

Gentag skiftevis disse to trin indtil der er et lige antal 
m på pinden, den første løkke tælles også med.

Med to tråde Peruvian Highland Wool slå 38 (40) 42 
(44) m op med vikleopslagning, som er beskrevet 
ovenfor. Saml pindene og strik rundt, undgå at sno 
arbejdet. Sæt en markør ved omg's begyndelse.

 * Strik 1 vr, 1 r *. Gentag fra * til * 
omg rundt.

 * Strik 1 vr, slå om og tag 1 m løst af *. 
Gentag fra * til * omg rundt.

Fortsæt i patentmønster:
 * Slå om og tag 1 m løst af, strik omslag og 1 m 

r sm *. Gentag fra * til * omg rundt.
 * Strik omslag og 1 m vr sm, slå om og tag 1 m 

løst af *. Gentag fra * til * omg rundt.

Gentag de to mønsterpinde 36 (38) 40 (40) gange 
eller indtil ønskede længde.

Strik 4 omg rib som m viser med r over r og vr over 
vr.

 *Strik 2 m r sm*. Gentag fra * 
til * omg rundt. Der er nu 19 (20) 21 (22) m, skift 
evt. til strømpepinde undervejs.
Strik en omg r.

 *Strik 2 r, 2 r sm, 1 r*. Gentag 
fra * til * yderligere 2 gange. Strik 2 r, 2 r sm, 0 (1) 2 
(3) r. Der er nu 15 (16) 17 (18) m.
Strik en omg r.

Bryd garnet og træk garnenden igennem maskerne, 
og træk til så hullet lukkes. Hæft ender.
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