Pixie-hue

Størrelse:
Garnforbrug:
Pinde:
Strikkefasthed:

0-3 mdr (3-9 mdr) 9-12 mdr (1-2 år) 3-5 år
50 g (100 g) 100 g (100 g) 150 g Klompe Lompe, Merino Cotton, Vital
(eller andet garn der passer med strikkefastheden og løber ca 120 m/50 g)
Rundpind nr 3½ eller strømpepinde 3½
22 m og 40 pinde = 10 cm x10 cm i retstrik

Forkortelser:
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= ret
= vrang
= omgang
= udtagning strik lænken mellem to masker drejet vrang sammen
= indtagning, strik 2 vrang sammen
= maske
= pind

Tip:
Huen kan strikkes i alle typer garn, rester
og hvad du ellers har i kurven, blot det har
nogenlunde samme tykkelse. Størrelsen af
huen og garnmængde vil variere hvis huen
strikkes i andre kvaliteter.

Opskrift:
Slå 80 (88) 96 (104) 112 masker løst op og fordel maskerne på fire strømpepinde eller på en lang rundpind.
Saml m til en ring og sæt et mærke ved omgangens start.

Hals:
Strik ca 5 cm rib 2 ret, 2 vr eller den ønskede længde, dette stykke er den del der skal ned og varme brystet
på den nederste del af halsen.
For at give huen facon, laves en omg med indtagninger: 2 ret, 2 vrsm, pinden ud -60 (66) 72 (78) 84m
Strik 6 (6) 8 (10) 12 omg i 2 ret, 1 vr rib
Næste omgang tages ud igen *2 ret, 1 udt, 1 vr*- 80 (88) 96 (104) 112 m

Hoved:
Næste omgang lukkes af til hovedet og resten af huen strikkes frem og tilbage på rundpind.
Strik 2 ret, 2 vrang til der er 8 masker tilbage på omgangen. Luk 6 masker af.
Der er nu 2 vrang m tilbage på omgangen, ny omgang starter her, de to vrang skal nu strikkes ret for at
danne den vandrette stribe.
1. p: 4 r, *2 vr, 2 r**, gentag *-** til der er 4 m tilbage, strik 4 r, vend
2. p: 4 vr, *2 r, 2 vr**, gentag ** til der er 4 m tilbage strik 4 vr, vend.
3. p: gentag 1. p
4. p: 6 ret, *2vr, 2 r**, gentag *-** til der er 6 m tilbage, strik 6 r, vend
5. p: 6 vr, *2 r, 2 vr**, gentag *-** til der er 6 m tilbage, strik 6 vr.
6. p: gentag 4. p
7. p: 8 ret, *2vr, 2 r**, gentag *-** til der er 8 m tilbage, strik 8 r, vend
8. p: 8 vr, *2 ret, 2 vr**, gentag *-** til der er 8 m tilbage, strik 8 vr, vend
9. p: gentag 7. p
Fortsæt med at strikke skiftevis yderligere 2 masker r og 2 masker vr i begyndelsen og slutningen af
omgangen på hver 4. pind. Mønstret fortsætter på denne måde: strik 3 pinde rib, der begynder med retmasker, dernæst 3 pinde, der begynder med vrang og så videre.
Strik til der ikke er flere masker at tage af.
Luk alle masker af og sy huen sammen i toppen, eller du kan strikke arbejdet sammen ved at bruge en 3pinds-aflukning.

God fornøjelse!
Forklaring:
Strik huen enten på lange strømpepinde eller meget lange rundpinde,
brug af teknikken ”magic loop” – den magiske løkke.
Se video og forklaring på
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
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