Let PussyHat opskrift på dansk
Str:
Strikkefasthed:
=10 cm
Strikkepinde vejl:
Garnforslag Sandnes
Ca 50-100 gr

One size passer en voksen med omkreds 50-60 cm
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Smart, Alpakka

2 - tråde tyndere garn
f.eks. mini alpakka

Fritidsgarn

3 tråde tyndere garn
f.eks. tynn merino

Op til Women’s March i Washington og de øvrige marcher rundt om i hele verden den 21. januar 2017, blev Pussy hatten strikket og båret af over 100.000 kvinder. Det var
dagen efter Donald Trumps indsættelse som præsident og en lille pæn feministisk protest mod Trumps uheldige udtagelse om ”grab them by the Pussy”. Læs meget mere
på www.pussyhatproject.com
Der er masser af gratis opskrifter på en pussyhat – dette er en dansk version af den enkle strikkede hue, som også kan varieres med snoninger, symboler mm.
Huen er firkantet og hjørnerne illustrerer en kats ører, derfor er denne hueform kendt som katte huer - pussyhats.
Huen strikkes i alle former for ”feministiske” farver, pink, lyserød, rosa og rød, eller i den farve du har lyst til. Bland gerne flere garner sammen. Lav en strikkeprøve og
vælg en pindestørrelse, der passer til dit garn og giver en pæn, ikke for løs hue. Ud fra strikkeprøven kan du vælge det antal masker det skal slås op.
Huen kan strikkes rundt eller frem og tilbage.

Pussyhat på rundpind:

Pussyhat strikket frem og tilbage på lige pinde:

Slå 112 (96, 72, 48) m op.

Slå 56(48, 36, 24) m op.

Placer en markør eller ellen tråd ved omgangens start og strik rundt. Vær
opmærksom på at det ikke snor.

Strik rib 2 ret, 2 vrang 8 cm.

Strik rib 2 ret, 2 vrang 8 cm. Skift til glatstrik (strik alle m ret), og strik indtil
huen måler 21 cm fra opslagskanten.
Luk alle masker af og sy sømmen sammen.
Eller strik den sammen, vend vrangsiden ud og luk af med en strikkeaflukning,
fordel maskerne med lige mange masker på hver pind (brug en tredje lidt
tykkere pind til at strikke aflukningen med) strik en m fra højre pind og 1 m fra
venstre pind sammen, gentag, luk 1 m af. Gentag til alle m er lukket af.

Skift til glatstrik (ret på retsiden, vrang på vrangsiden) og strik indtil huen
måler 36 cm fra opslagskanten.
Strik rib 2 ret, 2 vrang 8 cm
Luk alle masker af, fold huen vrang mod vrang og sy de to sidesømme
sammen.

God fornøjelse

