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Garn
Mohair fra Naturfiber, www.naturfiber.dk
75% mohair og 25% merino. 50 g/175 m.
Forbrug
Lidt sort, hvidt, orange og pink.
Til drenge bruges selvfølgelig grønt og blåt i
stedet for pink og orange.

Pinde
Lige pinde og rundpind nr. 3.

Strikkefasthed
24 m og 46 p = 10 x 10 cm i skyggestrik
på p nr. 3.

Størrelser
2-4 (6) år.

Forkortelser
m = maske(r), p = pind(e), r = ret, vr =
vrang, 1RLA = tag 1 maske ret løs af, sm =
sammen, vend = vend arbejdet, RS = retsiden, VS = vrangsiden.
S-opslå = strikke-opslagning. Hvis du ikke
kender s-opslagningen, kan du bruge den opslagning, du kender; men slå løst op.

20. p: Sort - 1RLA, 16 (18) r, 2 r sm (= omslaget + den følgende m), 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r
sm, 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, 2 r, 2
r sm, 2 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, 13 r, 1 vr.
21. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
Gent 2.-21. p i alt 10 (11) gange, slut med
19. p. Luk løst af med sort, samtidig med at
20. p strikkes.
Strik m op langs den lange lige side med
kantm på rundp nr. 3 med orange - strik 1 m
i hver ret-rille og 1 m i hver glat stykke (=
100 (109) m). Strik derefter 8 p glat frem og
tilbage - første p er vr på VS, men tag ind til
i alt 95 (107) m på den første p (VS). Skift til
pink og strik nu 12 (13) takker sådan:
Brug den sidst strikkede m som start-m med
VS vendt mod dig selv og s-opslå 7 m med
pink i den side, hvor det glatte stykke blev
afsluttet (dvs. på siden med vrangrillerne).
Strik på rundp og brug evt. en dominopind til
hjælp.
1. p (RS): 6 r, 2 vr sm (1 pink og 1 orange
m). Vend.

Huen
S-opslå 56 (58) m på lige p med sort.
1. p (VS): Ret til sidste m, 1 vr.
2. p (RS): Hvid - 1RLA (= kantm), 40 (42) r.
Vend arb (= 15 sorte masker tilbage).
3. p: Slå om p, vr p ud.
4. p: Sort - 1RLA, 37 (39) r. Vend.
5. p: Slå om p, r til sidste p, 1 vr.
6. p: Hvid - 1RLA, 34 (36) r. Vend.
7. p: Slå om p, vr p ud.
8. p: Sort - 1RLA, 31 (33) r. Vend.
9. p: Slå om p, r til sidste m, 1 vr.
10. p: Hvid - 1RLA, 28 (30) r. Vend.
11. p: Slå om p, vr p ud.
12. p: Sort - 1RLA, 25 (27) r. Vend.
13. p: Slå om p, r til sidste m, 1 vr.
14. p: Hvid - 1RLA, 22 (24) r. Vend.
15. p: Slå om p, vr p ud.
16. p: Sort - 1RLA, 19 (21) r. Vend.
17. p: Slå om p, r til sidste m, 1 vr.
18. p: Hvid - 1RLA, 16 (18) r. Vend.
19. p: Slå om p, vr p ud.

Har du alligevel spørgsmål til denne opskrift, kan jeg
kontaktes på e-mail viv@viv.dk eller
tlf. 33 25 24 75 på hverdage, dog KUN i dagtimerne.
Vivian Høxbro
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2. p (VS): 1RLA, 5 r, 1 vr.
3. p: 1RLA, 5 r, 2 vr sm. Vend.
4., 6., 8., 10. og 12. p: Som 2. p.
5., 7., 9. og 11. p: Som 3. p (= 6 ret-riller
på RS).
Næste p: Luk 5 m løst af - og strik den første, dvs. tag den ikke løs af, 2 vr sm (1 pink
og 1 orange m) og luk endnu 1 m af. Der er
kun 1 pink m tilbage. Hold garnet bag arb (på
VS) og flyt m over på p i venstre hånd. Strik
derefter de 2 forreste m drejet r sammen (1
pink og 1 orange m), men lad alle 3 m blive
på p. Sæt den nye m drejet over på p i venstre hånd (som ved s-opslagning), s-opslå
derefter 5 nye m som start-m (7 m med
pink).
1. p (RS): Erstatter 1. p ovenfor - 6 r, 3 vr
sm (1 pink og 2 orange m). Vend.
Gent fra 2. p og strik takker hele vejen rundt.
Afslut den sidste tak med at lukke alle m af.
Sy huen sammen og buk kanten med takkerne ud mod retten. Bind knude på "antennen".
Design: Vivian Høxbro
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