
nr 26.13 strikning

Skov-alfernes festhue
i garn med guldglimmer

       Størrelse   Voksen og barn 6-12 mdr (1-2 år) 6-8 år
       Garn          150 g til voksenhue og håndledsvarmere, 
                         50 (100) 100 til børnehue
                         Lucilla glamour, 46% Polyester metal - 30% Uld - 24% akryl

       Pinde         Jumperpinde nr 6 mm

121214
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Mønster
Vrangsiden: 
*1 r, 1 vrla med tråden foran arb, 1 vr*. Gentag * - * 
Retsiden: 
* kryds 2 masker, dvs. strik den bagerste af 2 m r foran
arb og  strik den forreste m r, 1 vr*. Gentag * - *

til Voksen Skovalf

Hue (Pulsvarmere side 3)
Slå 114 m op på p nr. 6. Første p er fra vr siden. 
Strik på første p 1 km, derefter mønster, slut pinden
med at strikke 1 r, 1 km. 
På anden p strikkes 1 km, 1 vr, derefter mønster, slut
med 1 km.

Strik derefter vendepinde for at gøre huen længere
over ørerne.
* Strik 37 m, vend, slo, 14 m, vend, slo, 20 m, vend,
slo, 23 m, vend slo, 32 m, vend, slo, 38 m, vend, slo,
50 m, vend, slo, strik pinden ud.*
Strik 1 p mønster fra vr. siden.
Gentag vendepinde * - *.

Strik videre over alle masker. For hver 10. p tages 1 m
ind i begge sider af arbejdet 6 gange.
Når arb målt i kanten er 10 cm, strikkes indtagninger.
Ved indtagninger strikkes, så maskerne kommer til at
passe i mønsteret med r og vr m. Sæt markeringer for
indtagninger på huen således: 
27 m, sæt mrk, 56 m, sæt mrk, 27 m.
Tag 1 m ind på hver 4. p på hver side af markeringerne
5 gange.

Obs
Samtidig med 3. indtagning sættes også et mærke
midt for, og der tages 1 m ind på begge sider af mid-
ten. Indtagningerne midt for fortsætter på hver 4. p. til
huens top.

Tag 2 m ind på hver 4. p på hver side af markeringerne
i siderne 3 gange.

Sværhedsgrad
Let

Størrelse
Voksen
Barn                  6-12 mdr (1-2 år) 6-8 år

Huens omkreds 
Voksen              54 cm
Barn                  37 (42) 48 cm
                          Modellen er meget elastisk

Garn
Lucilla glamour, 46% Polyester metal - 30% Uld - 24%
akryl, 50 g = 100 m

Forbrug
Til voksenhue og håndledsvarmere 150 g
Til barnehue      50 g (100) 100 g

Pinde
Jumperpinde nr 6 mm

Strikkefasthed
21 m x 24 p mønster på p nr 6 = 10 x 10 cm 

Hvis strikkefastheden ikke passer skiftes til tyndere
eller tykkere pinde.

Forkortelser
r = ret, v = vrang, p = pind, m = maske, sm = sammen,
omg = omgang, arb = arbejdet, mrk = markering, mrk-
tr = mærketråd, gent = gentag, km = kantmaske, hv =
hver, vrla = vrang løs af

Vendepinde
For at undgå huller ved vendingerne, slås garnet om
venstre pind, efter at der er vendt.
Når man på næste pind skal strikke over alle masker,
strikkes omslaget sammen med den næste maske.
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Tag herefter 2 m ind på hver 2. p på hver side af mar-
keringerne i siden. Der tages ikke mere ind midt på
huen.
Når der er 14 m tilbage, strikkes 2 m sm pinden ud.
Luk af. 

Montering
Sy huen sammen med madrassting.
Hæft ender.

Pulsvarmere
Slå 39 m og strik mønster. Første p er fra vr-siden. I
hver side strikkes 1 km. 
Strik 16 cm. Her strikkes hul til tommelfinger. Strik 8 m
mønster, luk 5 m af, 26 m mønster.
På næste p slås 5 m op de aflukkede masker.
Strik 10 p. 
Mens der stadig strikkes mønster lukkes af i begyndel-
sen af p 10, 10, 3, 3, 3, 3, 3, 4 m.
Strik endnu en håndledsvarmer på samme måde, men
med hul til tommelfinger modsat: Strik 26 m mønster,
luk 5 m af, 8 m mønster.

Montering
Sy sidesømmen  sammen med madrassting.
Hæft ender.

til små Skovalfer

Slå 78 (90) 102 m op på p nr. 6. Første p er fra vr
siden. Strik på første p 1 km, derefter mønster, slut
pinden med at strikke 1 r, 1 km. 
På anden p strikkes 1 km, 1 vr, derefter mønster, slut
med 1 km.

Strik derefter vendepinde for at gøre huen længere
over ørerne.
* Strik 25 (28) 31 m, vend, slo, 14 m, vend, slo, 20 m,
vend, slo, 23 m, vend, slo, 26 m, vend, slo, 0 (29) 35
m, vend, slo, 0 (38) 44 m, vend, slo, strik p ud.*
Strik 1 p mønster fra vr. siden.
Gentag vendepinde * - *.
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Strik videre over alle masker. For hver 10. p tages 1
m ind i begge sider af arbejdet 4 (4) 5 gange.
Når arb målt i kanten er 7 (8) 9 cm, strikkes indtag-
ninger. Ved indtagninger strikkes, så maskerne
kommer til at passe i mønsteret med r og vr m. Sæt
markeringer for indtagninger på huen således:
19 (22) 24 m, sæt mrk, 38 (44) 50 m, sæt mrk, 19
(22) 24 m.
Tag 1 m ind på hver 4. p på hver side af markerin-
gerne 7 gange. Derefter indtagninger på hver 2. p 5
(8) 10 gange.

obs
Samtidig med 3. indtagning sættes også et mærke
midt for, og der tages 1 m ind på begge sider af
midten. Indtagningerne midt for fortsætter på hver
4. p  ialt 5 (5) 6 gange.

Når der er 16 m tilbage, strikkes 2 m sammen pin-
den ud. Luk af.

Montering
Sy huen sammen med madrassting.
Hæft ender.

Vask
Vask arbejdet i hånden i uldvaskemiddel, evt. i
eucalan no rinse, som ikke skal skylles ud af 
arbejdet. Læg arbejdet til tørre på et håndklæde. 
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