Huen strikkes på tværs, så man kan stoppe, når huen
når omkring hovedet. Hvis den skal valkes, er det en
god ide at strikke huen lidt større end hovedet. Huen er
stribet 1 rille i kontrastfarve og 6 riller af bundfarven. For
at undgå at få en masse synlige hæftninger, farver følge
Størrelse: Passer til hovedvidde: 54-56 cm.
Garn: 50 g af bundfarven (BF) og en rest i en kontrastfarve (KF) Harrisville
Shetland. Kan købes hos www.uldbutikken.dk.
Pinde: 3 mm. Rundp nr. 3 (40 cm) til kant.
Strikkefasthed: 24 m og 52 p = 10 x 10 cm i retstrik på p 3 mm.
Sådan strikker du
Slå 56 m op med KF. Strik frem- og tilbagepinde også kaldet vendepinde.
1. p: Ret til sidste m, 1 vr.
2. p: 1RLA, ret til sidste m, 1 vr. Skift til BF.
3. og 4. p: 1RLA, 49 ret (der er 6 m tilbage på venstre p – det er antennen).
Vend arb, slå om p og strik r tilbage til sidste m, 1 vr med begge farver.
5. og 6. p: 1RLA, strik ret til 3 m før sidste omslag, vend arb, slå om p, strik r
tilbage, slut med 1 vr med begge farver.
7.-8., 9.-10., 11.-12. og 13.-14. p: Som 5. og 6.
Der er nu 1 KF-rille og 6 BF-riller. Skift til KF.
15. og 16. p: 1RLA, 34 r (dvs. til første omslag), * strik omslaget og næste m r
sm, 2 r *, strik fra * til * i alt 5 gange til det sidste omslag, strik det sidste omslag
og næste m r sm, vend (der er nu 5 ustrikkede fv KF-m), slå om og strik r tilbage
til sidste m, 1 vr med begge farver. Skift til BF.
17. og 18. p: 1RLA, 49 ret (der er 1 m + 1 omslag + 5 m tilbage på venstre p).
Vend arb, slå om p og strik r tilbage, slut med 1 vr med begge farver.
19.-20., 21.-22., 23.-24., 25.-26. og 27.-28. p: Som 5. til 14. p. Skift til KF.
29. p: 1RLA, 34 r (dvs. til første omslag), * strik omslaget og næste m r sm, 2 r *,
strik fra * til * i alt 5 gange til det sidste omslag, strik det sidste omslag og næste
m r sm, strik det sidst omslag sammen med næste m, 3 r, 1 vr.
30. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr med begge farver.
Gent fra 3. - 30. p til huen kan nå omkring hovedet. Slut med 6 BF-riller.
Sy huen sammen med maskesting eller luk af og strik samtidig hvert omslag
sammen med nabomasken.

Vask huen med andet tøj 1 gang i strygefri finvask ved 40 grader, så den stadig
har sin strikkede struktur og hold øje med den, mens den er i maskinen.
Den skal være dunet og lækker og kan evt. børstes op en smule bagefter – også
gerne indeni. Det gør den tættere og dermed varmere.
Kant
Vend vrangsiden udad og strik på rundp m op rundt i kanten med lime (1 m pr.
rille) og strik 5 omg vr. Luk løst af i vr – efter hver 5. m strikkes 1 ekstra m på
højre p (som en luftmaske), denne lukkes også af og sørger for elasticitet i kanten.

