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Indiecita fra Filcolana 50 g fv. 231/237, 50 (100) 100 
(100) g fv. 228/226, samt en lille rest fv. 225 til 
broderi.
Strømpepinde nr. 5.

Baby (1-2) 3-5 (6-8) år.

Passer til hovedomkreds ca. 43 (46) 49 (52) cm
 

17 masker og 25 pinde i glatstrik på pind 5 = 10 x 10 
cm i dobbelt garn.

Udtagning  strik drejet ret i lænken mellem 
maskerne

Ved huen strikkes øreklapperne først hver for sig, 
frem og tilbage på p. Derefter slås nye m op mellem 
klapperne, hvorefter huen strikkes rundt til den er 
færdig.
På vanterne strikkes manchetten frem og tilbage på 
p, hvorefter m fordeles på strømpep, og der 
fortsættes med at strikke rundt til vanten er færdig.

 

Materialer

Størrelse

Mål

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt: 

Arbejdsgang

Design: Rachel Søgaard

 - hue og vanter til børnGalia
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Der strikkes med dobbelt garn i hele arbejdet.

Begynd med øreklapperne.
Slå 3 m op med fv A, strik 1 p ret. Første p er en 
vrangsidepind. Fortsæt i ret og tag 1 m ud i hver side 
af hver p i alt 6 (7) 8 (9) gange, tag derefter 1 m ud i 
hver side af den følgende 4. p = 17 (19) 21 (23) m. 
Fortsæt lige op i ret, til arbejdet måler ca. 7 (8) 9 
(10) cm, slut med en vrangsidepind. Bryd garnet, og 
strik en øreklap magen til.
Slå 6 m op med fv B, strik r fra retsiden over m på 
den ene øreklap, slå 20 (22) 24 (26) m op, strik 
videre over m på den anden øreklap, slå 6 m op = 66 
(72) 78 (84) m. Fordel m på strømpep og fortsæt 
med at strikke rundt. Første p strikkes vr, hvorefter 

Hue

Dejlig lunt sæt med hue og vanter i glade 
farver. 
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der fortsættes i ret.
Når arbejdet måler 9 (10) 11 (12) cm fra øreklappen 
strikkes næste omg således:
* 9 (10) 11 (12) r, 2 r sm *, gentag fra * til * omg 
rundt (der tages i alt 6 m ind på omg). Strik 1 omg 
ret. Næste omg: * 8 (9) 10 (11) r, 2 r sm *, gentag 
fra * til * omg rundt. Tag ind på denne måde på hver 
2. omg, hver gang med 1 m mindre mellem 
indtagningerne, til der er 3 m mellem indtagningerne. 
Tag derefter ind på samme måde på hver 3. omg, til 
der er 6 m tilbage på omg. Strik 2 omg lige op.
Skift til fv A, og strik yderligere 6 omg. Bryd garnet 
og træk garnenden gennem de resterende m.

Hæft ender og broder en stjerne eller et hjerte med 
maskesting midt for.

Slå 20 (22) 24 (26) m op med fv A, og strik 12 (14) 
18 (20) p retstrik frem og tilbage på p.
Skift til fv B, fordel m på 4 strømpep, og strik rundt i 
glatstrik. På 2. omg tages 6 m ud jævnt fordelt = 26 
(28) 30 (32) m. Marker omg's begyndelse, og strik i 
alt 6 omg glatstrik.
Nu tages ud til tommel:
Næste omg: 12 (13) 14 (15) r, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik 
r omg rundt.
Næste omg: Strik ret.
Næste omg: 12 (13) 14 (15) r, 1 udt, 4 r, 1 udt, strik 
r omg rundt.
Næste omg: Strik ret.
Fortsæt på denne måde med at tage 2 m ud på hver 
2. omg, hver gang med 2 m mere mellem udt.
Når der er i alt 6 (6) 8 (8) m mellem udt, strikkes 0 
(2) 0 (2) omg r.
På næste omg sættes tommelens 8 (8) 10 (10) m på 
en tråd, og der slås 2 nye m op over de hvilende m.
Fortsæt rundt over de 26 (28) 30 (32) m på omg, til 
der er strikket i alt 12 (14) 16 (18) omg.
Nu tages ind i toppen af vanten. Næste omg: * 1 r, 2 
r sm, 7 (8) 9 (10) r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over, 1 r, gentag fra * yderligere 1 gang.
Næste omg: * 1 r, 2 r sm, 5 (6) 7 (8) r, 1 r løs af, 1 r, 
træk den løse m over, 1 r, gentag fra * yderligere 1 
gang.
Næste omg: * 1 r, 2 r sm, 3 (4) 5 (6) r, 1 r løs af, 1 r, 
træk den løse m over, 1 r, gentag fra * yderligere 1 
gang.
Fortsæt med disse indtagninger, hver gang med 2 m 
færre mellem sammenstrikningerne, til der er 10 (8) 
10 (8) m tilbage på omg. Bryd garnet, og træk 
garnenden gennem de resterende m.
Tommel:
Sæt m tilbage på p, og strik 2 m op over de nye m 
samt 1 m på hver side af disse = 12 (12) 14 (14) m. 
Strik rundt over disse m, til der er strikket i alt 7 (8) 
9 (10) omg. Næste omg: * 2 r sm, gentag fra * omg 
rundt. Bryd garnet, og træk garnenden gennem de 
resterende m.

Montering

Vanter

Side 2

Montering
Sy manchetten sammen.
Hæft alle ender. Broder et hjerte eller en stjerne med 
maskesting på hver vante.

Galia
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