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Det lille ribmønster giver en fin effekt på 
denne hue. Kanten kan bukkes op, så huen 
bliver tætsiddende. Undlades dette, får huen 
et mere blødt look. Mønsteret står tydeligst 
frem, hvis du vælger en farve i Pernilla, der 
ikke er meleret. Hvis du vælger en meleret 
farve, bliver mønsteret mere subtilt.

1. udgave - august 2019 © Filcolana A/S

Materialer
75 g Pernilla fra Filcolana i farve 817 (Cinnamon)
Rundpind 3,5 mm, 40 cm
Strømpepinde 3,5 mm til toppen
Rundpind 4 mm til opslagning
En rest garn i kontrastfarve, gerne bomuld

Størrelser
Onesize

Mål
Omkreds 44 cm ikke strakt 

Strikkefasthed
30 m og 38 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op med indtagninger i top-
pen.

Hue
Slå 128 m op med italiensk opslagning således:
Slå 65 m op med kontrastgarnet på rundp 4 mm.
Strik 2 p ret.
Bryd garnet.
Sæt Pernilla-garnet til, og strik 1 p vr. 
Saml omg, og fortsæt rundt.
Strik 2 omg vr.
Skift til p 3,5 mm.
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Klip forsigtigt kontrastgarnet over i den modsatte side 
af der, hvor du skiftede garn, og træk kontrastgarnet 
ud. 

Montering
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let (800-
1000 omdr.), og lad det tørre lig-gende fladt på et 
håndklæde.

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke i strikkegarnet 3 p nede i arbejdet (= 1. p 
med Pernilla-garnet), og strik den ret*, gentag fra * 
til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke 
op, og strik den ret sammen med sidste maske (= 
omgangens sidste m). 
Der er nu 128 m på omg. Sæt en markør ved omg’s 
begyndelse. 
Strik 6 cm rib (1 vr, 1 r).
Fortsæt rundt i mønster således: 
1. omg: *1 vr, 1 vr løs af med garnet foran arbejdet, 
1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Som 1. omg.
3. omg: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.
4. omg: Som 3. omg.
5. omg: *1 vr, 1 r, 1 vr, 1 vr løs af med garnet foran 
arbejdet*, gentag fra * til * omg rundt.
6. omg: Som 5. omg.
7. omg: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.
8. omg: Som 7. omg.
Gentag disse 8 omg, til arbejdet måler ca. 24 cm, slut 
med 5. eller 8. omg.

Fortsæt rundt i rib, som m viser, og tag samtidig ind 
således: 
Næste omg: *Strik 14 m rib, 2 r sm*, gentag fra * 
til * omg rundt.
Næste omg: *Strik 13 m rib, 2 r sm*, gentag fra * 
til * omg rundt.
Fortsæt med indtagninger på denne måde, hver gang 
med 1 m mindre mellem indtag-ningerne, til der er 
16 m tilbage på omg.
Bryd garnet, og træk garnenden igennem de reste-
rende m. 
Hæft enden godt.


