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Klassisk og enkel hue med en dekorativ kant. 
Strik en til hvert familiemedlem i hver de-
res yndlingsfarve. Huen kan enten peppes 
op med en kontrastfarve i kanten, eller vælg 
farver, der ligger tone i tone. Der er vejled-
ning til både hånd- og maskinstrik. De viste 
modellerne er strikket på maskine.
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Materialer
50 g Cinnia fra Filcolana i fv. 401 (Lysegrå) = A og en 
rest i fv. 402 (Mellemgrå) = B
(Til XL er der lige præcis garn nok, hvis strikkefasthe-
den overholdes)

Strikkemaskine (standard med 200 nåle)
Hjælpegarn til opslagning, indtagninger og aflukning
Hæklenål og dæknål

Håndstrik: Rundpind 3,5 mm, 40 cm
Maskemarkør

Alternative farvekombinationer:
A = fv. 284 (Kumquat) og B = fv. 215 (Gulerod)

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til hovedvidde: 54 (56) 58 (60) cm
Vidde: 42 (44) 46 (48) cm
Højde: 20 (21) 22 (23) cm

Strikkefasthed
Maskinstrik: 25 m og 37 rk i glatstrikning på sp 10 = 
10 cm x 10 cm.
Håndstrik: 25 m og 37 p i glatstrikning på p 3,5 mm 
= 10 cm x 10 cm.
Lav en strikkeprøve og tjek strikkefastheden. Især 
ved maskinstrik er det nødvendigt at vaske prøven 
inden opmåling af strikkefastheden.

Forkortelser (maskinstrik)
rk: Række(r)
T: Antallet af rk
sp: Slædens spænding
pos: Nålenes position i lejet
HS: Højre side af nålelejet
VS: Venstre side af nålelejet
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3. Indtagning: Forbered til indtagning som ovenfor. 
Sæt 28 (29) 30 (31) nåle i arb. Denne gang skal der 
være 2 m på hver nål. Begynd i HS: Med dæknålen 
sættes den første m på den yderste tomme nål, sæt 
derefter den næste m på samme nål, så der er 2 m 
på denne nål. Gent dette fra H mod V, slut med 0 (1) 
0 (1) 0 m på 1 nål. Sæt lodder på undervejs. Fjern 
hjælpegarnet. Sæt T= 0, og strik 4 rk med fv. A.

4. Indtagning: Med dæknålen sættes hver 2. m på 
nålen til H for denne, slut med 0 (1) 0 (1) m på 1 nål. 
Sæt de tomme nåle i pos A. Med sp. 6 strikkes 1 rk 
med fv. A og garnet brydes. Skift til hjælpegarn og 
strik 8 rk. Tag arbejdet af maskinen.

Sy huen sammen i siden gennem den yderste halve 
maske langs kanterne, så sømmen bliver så flad som 
muligt, begynd forneden og sy med garnenden i fv. 
A. I toppen af huen trækkes den anden garnende 
gennem m på den sidste rk, stram til og hæft ender. 
Fjern hjælpegarnet.

Hue (håndstrik)
Slå 108 (112) 116 (120) m op på rundp. 3,5 mm med 
fv. B, saml omg og strik rundt, sæt en markør for om-
gangs beg. Skift til fv. A og strik 12 omg rib: 2 r, 2 vr.

Strik nu 45 (47) 49 (51) omg glatstrik.

Indtagning til pulden:
1. indtagningsomg: * 2 r sm, 2 r*, gent fra * til * 
omg rundt. Der er nu 81 (84) 87 (90) m på p. Strik 7 
(7) 7 (8) omg r.
2. indtagningsomg: *2 r sm, 1 r*, gent fra * til * omg 
rundt. Der er nu 54 (56) 58 (60) m på p. Strik 6 (7) 7 
(7) omg r.
3. indtagningsomg: *2 r sm*, gent fra * til * omg 
rundt. Der er nu 27 (28) 29 (30) m på p. Strik 4 omg 
r.
4. indtagningsomg: *Strik 2 r sm*, gent fra * til * 
omg rundt, slut med 1 (0) 1 (0) r. Der er nu 14 (14) 
15 (15) m på p.
Strik 1 omg r, bryd garnet og træk garnenden gen-
nem m, stram til og hæft grundigt gennem m. Hæft 
ender. r.

Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op. Der er rib i kanten af 
huen, og 4 indtagnings-rk/omg i toppen af huen. I 
hånden strikkes huen rundt, mens den på maskine 
strikkes frem og tilbage. På maskine fremkommer rib-
ben ved at der hækles m op fra vr-maskesiden, mens 
arbejdet sidder på maskinen, og inden resten af huen 
strikkes færdig.
Ved indtagning på maskine strikkes først et stykke 
med hjælpegarn, så arbejdet kan tages af nålene. 
Derefter sættes m på færre nåle, idet der jævnt 
fordelt sættes 2 m på samme nål. Det kan lyde om-
stændeligt, men er i praksis nemt. Til slut syes huen 
sammen midt bag. Vejledningen til maskinstrik fylder 
mere end den til håndstrik, da fremgangsmåden er 
beskrevet meget detaljeret.

Hue (maskinstrik)
Sæt 109 (113) 117 (121) nåle i arbejde, og strik først 
ca. 12 rk med hjælpegarn, slæden skal ende i HS.
Med fv. B laves nu en e-opslagning således: Skub nå-
lene frem i pos E, begynd i VS, idet garnet føres rundt 
om hver nål mod urets retning. Sæt T = 0 og med sp 
8, strik 1 rk. Skift til fv. A og strik 12 rk.

Rib: Nu føres nåle på til rib frem i pos E således: Be-
gynd i VS: *Spring 2 nåle over, før 2 nåle frem*, gent 
fra * til * og slut med at springe 1 nål over. Før nu 1 
nål i pos E tilbage til pos B, hvorved m falder af nå-
len. Før hæklenålen ind i den underliggende m i 1. rk, 
og lad den faldne m løbe ned til hæklenålen, nu hæk-
les m op 12 gange og sættes tilbage på den tomme 
nål. Gent for alle nåle i pos E. Bemærk: m på rk 1 er 
strikket i fv. B, så den er nem at kende. Sæt T = 0 og 
med sp 10, strik til T = 45 (47) 49 (51). Forlæng eller 
forkort huen her.

1. Indtagning: Strik 9 rk med hjælpegarn, og tag 
arbejdet af maskinen således: Fjern lodderne og tag 
garnet ud af slæden, kør en gang med slæden. Sæt 
82 (85) 88 (91) nåle i pos B, resten i pos A (ude af 
arb). Nu sættes m fra den sidste rk strikket med fv. 
A tilbage på nålene, så der er 2 m på hver 3. nål. Be-
gynd i HS: Med dæknålen sættes de 3 første m på de 
tre yderste tomme nåle, derefter sættes den 4. m på 
den 3. nål, så der nu er 2 m på denne nål. Gent dette 
fra H mod V, slut med 1 m på 1 nål. Sæt lodder på 
arbejdet undervejs. Når alle m er sat på nåle, fjernes 
hjælpegarnet. Sæt T= 0, og strik 8 (8) 8 (9) rk med 
fv. A.

2. Indtagning: Forbered til indtagning som ovenfor. 
Sæt 55 (57) 59 (61) nåle i arb. Som ovenfor sættes 
m tilbage på nålene, denne gang skal der være 2 m 
på hver 2. nål. Begynd i HS: Med dæknålen sættes 
de 2 første m på de to yderste tomme nåle, derefter 
sættes den 3. m på den 2. nål, så der nu er 2 m på 
denne nål. Gent. dette fra H mod V, slut med 1 m på 
1 nål. Sæt lodder på undervejs. Fjern hjælpegarnet. 
Sæt T= 0, og strik 7 (8) 8 (8) rk med fv. A.


