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HUE OG HALSTØRKLÆDE TIL BØRN

Best. nr: 23053-111 Garn: Blända 1 ngl = 50 g, 25% uld 60% akryl 15% reflextråd
Størrelse: 6-8 (10-12) år
Strikkepinde: 8 mm (halstørklæde)
Rundpind: 8 mm, 40 cm (hue)
Strømpepinde: 8 mm (hue)

Materialer:		
Hue:
FV 1: 1 ngl puderrosa eller grå
FV 2: 1 ngl råhvid eller vinrød
Halstørklæde:
FV 1: 2 ngl puderrosa eller grå
FV 2: 2 ngl råhvid eller vinrød

STRIKKE FASTHED
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.

HUE
Slå 52 (56) m op i fv 1 på rundp 8, 40 cm og strik 9 cm rib 2
r, 2 vr. Skift til fv 2 og strik glatstrik og striber 4 omg af hver
farve = alle omg lige. Når glatstrikningen måler 12 (13) cm
tages ind: X 2 r sammen, 4 r X gentag X X omg ud. Gentag
disse indtagninger hver anden omg til der er 0 m mellem
indtagningerne. Obs! For hver gang bliver der 1 m mindre
mellem indtagningerne. Skift til strømpep når det behøves.
Afslut med at strikke 2 og 2 m sammen. Tag garnet af, og
træk tråden gennem de resterende masker. Lav en kvast til
toppen af huen. Fold ribben dobbelt, alternativt 2-dobbelt,
eller slet ikke (se billedet)

HALSTØRKLÆDE
Slå 5 m op på p 8 i fv 1.
Omg 1: strik r
Omg 2: 2 r i hver m = 10 m
Omg 3: r
Omg 4: 2 r i hver m = 20 m
Omg 5: r
Fortsæt med 3 r i hver side, øvrige m skal strikkes i glatstrikning, striber hver 4. omg. Strik til arbejdet har ønsket
længde (længden på det glatstrikket parti på modellernes
halstørklæde er 145 cm). På næste omg strikkes 2 m sammen
hele omg ud = 10 m. 1 omg r. 2 m sammen omg ud = 5 m.
Luk af. Lav en kvast til hver ende og sy fast.

