Harry

- en stribet hue til piger og drenge

Opskrift: Nanna Gudmand-Høyer
Designet er ikke mit, men min søns. Det
skulle være en orange hue, med røde striber
og en stor pompon på toppen. Og den slags
ønsker er jo svære at stå for.
I praksis ryger huen dog nemt af med en stor
pompon på, hvorfor vi endte med at bruge
huerne uden pompon’er på.
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Materialer:
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Orange/rød hue: 50 g af farve 803 (bundfarve) og 50
g af farve 225 (kontrastfarve)
Lilla/rød hue: 50 g af farve 806 (bundfarve) og 50 g
af farve 225 (kontrastfarve)
Strømpepinde 3½ mm og 4 mm ELLER 40 cm
rundpind 3½ mm og 4 mm OG 4 mm strømpepinde
"Pom Pom Makers" 115 mm fra Clover, eller pap, til at
lave pompon'en
Størrelser:
48 (50) 52 (54) som passer til hovedmål (omkreds)
48 cm (50 cm) 52 cm (54 cm)
Strikkefasthed:
20 masker og 28 pinde i glatstrik på pind 4 mm = 10
x 10 cm.
Huen:
Slå 76 (80) 84 (88) masker op på pind 3½ mm med
bundfarven. Strik 8 omgange rib (2 r, 2 vr) rundt på
rundpind eller strømpepinde. Skift til pind 4 mm og
fortsæt i glatstrik mens du strikker striber skiftevis 2
pinde kontrastfarve og to pinde bundfarve. Fortsæt
således til du har strikket 24 (29) 30 (35) p glatstrik.
Følg anvisning for den størrelse du strikker:
På størrelse 48 strikkes nu (mens du fortsat strikker
striber) *17 m r, 2 r sm* gentag fra * til * omgangen
ud = 72 masker på pinden. 1 omgang ret.
På størrelse 50 skal du ikke foretage dig yderligere,
spring videre til næste afsnit.
På størrelse 52 strikkes nu (mens du fortsat strikker
striber) *19 m r, 2 r sm* gentag fra * til * omgangen
ud = 80 masker på pinden. 1 omgang ret.
På størrelse 54 skal du ikke foretage dig yderligere,
spring videre til næste afsnit.
For alle størrelser:
Nu skal der tages ind på hver anden omgang (mens
du fortsat strikker striber). Skift undervejs fra
rundpind (hvis du bruger en sådan) til strømpepinde,
når arbejdet ikke længere kan være på rundpinden.
Omgang A: Strik *7 (8) 8 (9) r, 2 r sm* gentag fra *
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til * omgangen ud = 64 (72) 72 (80) masker på
pinden.
Omgang B: Strik alle masker ret.
Omgang A: Strik *6 (7) 7 (8) r, 2 r sm* gentag fra *
til * omgangen ud = 56 (64) 64 (72) masker på
pinden.
Omgang B: Strik alle masker ret.
Omgang A: Strik *5 (6) 6 (7) r, 2 r sm* gentag fra *
til * omgangen ud = 48 (56) 56 (64) masker på
pinden.
Omgang B: Strik alle masker ret.
Fortsæt således med at tage ind på hver anden
omgang til du har 16 masker på pindene. Lad være
at skifte farve mere, det sidste strikkes i den farve
du nu er i gang med:
Strik *2 r sm*, gentag fra * til * omgangen ud 8
masker på pinden. Luk af ved at trække garnet
gennem de resterende 8 masker. Hæft ender.
Lav en pompon på 10-12 cm i diameter at det
resterende garn. Pomponerne på billederne er lavet
ved at vikle 2 tråde bundfarve og 1 tråd
kontrastfarve omkring samtidig. Sy pomponen fast
på toppen af huen. Sy den på i midten, så den bliver
hæftet godt, og sy derefter pomponen "ned" til
huen, så den sidder mere fast end en kvast.
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