Enghave - en hue med striber
Design: Signe Strømgaard
En enkel slouchy vinterhue til børn og voksne. Den kan strikkes med eller uden striber
i en eller flere af den mange smukke farver
Indiecita.
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Materialer
Fv A: 20-30 g Indiecita fra Filcolana i fv 401 (Light
Grey)
Fv B: 20-30 g Indiecita fra Filcolana i fv 404 (Charcoal)
Rundpind 3,5 mm, 40 cm lang
Markører eller kontrastfarvet garn
Størrelser
Lille barn (stort barn) lille voksen (stor voksen)
Mål
Passer til hovedomkreds: ca. 48-50 (52-54) 56-58
(60-62) cm
Strikkefasthed
22 m og 36 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
Llr (indtagning): 2 ret løs af én ad gangen, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem drejet ret
sammen.
Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op.
Hue
Slå 104 (112) 120 (128) m op med fv A.
Saml arb til en omg, og sæt en markør for omg’s
begyndelse.
Strik 6 omg r.
Skift til fv B.
Strik 1 omg r.
Strik derefter 3 omg rib: *3 r, 1 vr*. Gentag fra * til *
omg rundt.
Næste omg: 8 (4) 0 (0) r, *1 udt, 8 (9) 10 (8) r*.
Gentag fra * til * omg rundt = 116 (124) 132 (144)
m.
Skift til fv A.
Fortsæt i striber med skiftevis 5 omg fv A og 5 omg fv
B, til arb måler 16 (19) 21 (22) cm.
Sæt markører på næste omg: *29 (31) 33 (36) r, sæt
markør*. Gentag fra * til * yderligere 3 gange.
Fortsæt i striber og tag ind på følgende måde:
1. omg: *1 r, llr, strik r til 3 m før markøren, 2 r sm, 1
r*. Gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik alle m r.
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Strik 1. og 2. omg i alt 8 (9) 10 (11) gange = 52 (52)
52 (56) m.
Strik derefter som 1. omg på hver omg, til der er 5
(5) 5 (4) m mellem markørerne.
Næste omg: Strik maskerne sammen 2 og 2 og fjern
alle markører samtidig.
Bryd garnet og træk garnenden igennem m på p.
Hæft ender.
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