
Best. nr: 23152-3001  Garn: Emma Soft 50 g 100% bomuld eller Krabat Fantasi 100% akryl

BABYHUE 

Strikkepinde: 3 mm
Materialer:
1 x 50 g ngl

Størrelse: 
0-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18 måneder



FALKGARN

BESKRIVELSE: 

STRIKKE FASTHED:
30 m og 36 omg. OBS: kontroller strikkefastheden 
nøje. Strikker du for fast, byt til grovere pinde. 
Strikker du for løst, byt til tyndere pinde. Stemmer 
strikkefastheden ikke får arbejdet forkerte mål og det 
angivne garnforbrug ændres.

STRIKKE BESKRIVELSE:
Udtagning = tag tråden op mellem 2 m, drej masken 
og strik ret.
Indtagning, 3 m sammen = 1 ret løs af, 2 m sammen 
foran og træk den løse maske over de 2 m sammen.

Slå 103 (109) 115 (121) 127 m op på p 3. Strik 
perlestrik (1. omg = vrangen) i 7 omg. Skift til 
glatstrik hvor der tages m ind og ud fra retsiden: strik 
1 m, tag 1 m ud, 16 (17) 18 (19) 20 m, 3 m sammen, 
17 (18) 19 (20) 21 m, tag 1 m ud, 12(13) 14 (15) 16 
m, 3 m sammen, 12 (13) 14 (15) 16 m, tag 1 m ud, 1 
m, tag 1 m ud, 17 (18) 19 (20) 21 m, 3 m sammen, 
16 (17) 18 (19) 20 m, tag 1 m ud, 1 m. Tag ind og ud 
på denne måde på hver 2. omg yderligere 10 (11) 12 
(13) 14 omg.

Strik derefter fra retsiden: strik 17 (18) 19 (20) 21 
m, 3 m sammen, 30 (32) 34 (36) 38 m, 3 sammen, 30 
(32) 34 (36) 38 m, 3 sammen, og 17 (18) 19 (20) 21 
m. Tag ind på denne måde på hver 2. omg, til der er 
25 m tilbage, dvs., der bliver 1 m mindre hver gang, 
inden der tages ind på den første og efter den sidste, 
og 2 mindre mellem der tages ind. Strik 1 omg vr. 
Strik 2 m sammen 2 omg ud. Luk af ved at trække 
tråden gennem de resterende m og sy babyhuen 
sammen.

 Hækl to bindebånd, som sys i ved ørespidserne. Hæft 
ender.


