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Et fint sæt hue og vanter til at holde dig varm 
på en kold efterårs- eller vinterdag. Der er 
leget med skønne snoninger og en fin rib med 
drejede masker.
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Materialer
Hue
100 g Peruvian Highland fra Filcolana
Strømpepinde 5 mm 
Vanter
100 g Peruvian Highland fra Filcolana
Strømpepinde 5 mm
1 lille maskeholder

Størrelser 
One size (både vanter og hue)

Mål
Hue
Passer til hovedvidde: 54-60 cm
Vidde: 46 cm
Højde: 22 cm
Vanter
Bredde: 10 cm
Længde: 25 cm

Strikkefasthed
15 m og 23 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm.
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Hue
Huen strikkes rundt på strømpepinde, nedefra og op.

NB: Vær opmærksom på, at de sorte felter i diagram-
met angiver masker, der ikke eksisterer.

Slå 78 m op på strømpep 5 mm, sæt et mærke ved 
omg’s begyndelse, saml omg og strik rundt i mønster 
efter diagrammet, idet diagrammets 13 m strikkes i 
alt 6 gange på omg.

Strik 1.-4. omg i alt 3 gange, og fortsæt derefter til 
og med 12. omgang.
Nu flyttes markeringen 2 m mod venstre, så der bli-
ver plads til at strikke en hel snoning.

Strik 15.-18. omg i alt 4 gange, og fortsæt derefter, 
som diagrammet viser.

Når alle diagrammets 40 omg er strikket, strikkes 
de resterende 12 m sammen to og to = 6 m tilbage. 
Strik yderligere 4 omg over disse m.
Bryd garnet og træk garnenden gennem de reste-
rende m. 

Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad 
tørre liggende.

Vanter
Vanterne strikkes rundt på strømpepinde fra håndle-
dene og ud.

NB: Vær opmærksom på, at de sorte felter i diagram-
met angiver masker, der ikke eksisterer.

Slå 34 m op på strømpep 5 mm. Sæt et mærke ved 
omg’s begyndelse. Saml omg og strik rundt i mønster 
efter diagrammet, idet diagrammets m strikkes i alt 2 
gange på omg.

Strik 1.-4. omg i alt 4 gange. Flyt markeringen 2 m 
mod venstre. (Dvs. flyt 2 m i begyndelsen af hver p 
over på den foregående p, så maskerne til snonin-
gerne sidder samlet).
Fortsæt derefter til og med 12. omg.

På 13. omg begynder udtagningerne til tommel – i 
2. mønstergentagelse ved den grønne markering for 
højre vante og i 1. mønstergentagelse ved den røde 
markering for venstre vante. Tag ud på hver side af 
de 2 m som diagrammet til tommel viser.

Tag ud til tommel til og med 20. omg. På 21. omg 
sættes tommelens 10 m på en maskeholder og der 
slås 2 nye m op over disse. 
Samtidig, når 17.omg er strikket, strikkes 18.-21. 
omg i alt 6 gange og derefter fortsættes, som dia-
grammet viser.
Bryd garnet og træk garnenden gennem de reste-
rende m. 

Tommel
Sæt tommelens 10 hvilende m på 2 p og strik 2 m vr 
op i de opslåede m over tommelen samt 1 m på hver 
side af disse – de sidste 4 m sættes på en 3. p = 14 
m.
Strik rundt i vr, i alt 13 omg.
Næste omg: Strik 2 vr sm omg rundt = 7 m.
Bryd garnet og træk garnenden gennem de reste-
rende m. 

Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad 
tørre liggende.
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Diagram til huen
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Diagrammer til vanterne
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