TRIP-TRAP H2403H
Hue til TRIP-TRAP Jakke eller Vest
Fotokopiering er IKKE tilladt iflg. ”Lov om ophavsret

17.09.05

Garn: New England Knitters Shetland, 100% uld.
2303/11

2303/12

2303/14

Fremgangsmåde

2321/20

B

Topaz

Iris

Charcoal

Poppy

C

Russet

Hyacinth

Greymix

Chianti

D

Grass

Brass

Poppy

Tundra

Denne hue strikkes af en slags forlængede dominofirkanter, der forskydes og strikkes sammen under-

Til huen på
billedet er der
brugt 2 basisfarver og 1
kontrastfarve.
Du kan også
strikke den
med flere eller
færre farver.

(20 m mindre end på første p), strikkes 1 p tilbage
på VS, sådan: 1 vr løs af, r til sidste m, 1 vr. Der er
nu 10 riller med fv B på arbs RS.
Vend arb, dvs. sæt arb over i venstre hånd parat til
strikning.
Næste pind: Luk 11 m af og bryd garnet. Der er
nu 1 m med fv B på højre pind. Skift til fv D, strik
46 r, strik 9 m op i det lige stykke, den sidste m
strikkes lige før den grønne rille, gå om hjørnet og
strik 1 m op i opslagningen og S-opslå 21 nye m
(= 78 m). *

Den færdige
hue vejer 49 g.

2. skrå stribe - fv D og C
Gentag som 1. skrå stribe fra * til * med fv D og C.

Pinde

Resten af huen

Lige pinde nr.
3.

Gentag hele tiden 1. og 2. del, til der er 8 dele striber.
Slut før der slås 21 nye m op, vend, strik 1 p r tilbage og luk af.
Sy sammen til et rør med VS udad. Saml derefter
spidserne (dvs. A, B,. C osv.) i toppen og sy sammen fra toppen og ud i en stjerne. Buk kanten om
og nu vender således RS ud på kanten.

Strikkefasthed
24 m x 52 p (= 26 riller) = 10 x 10 cm i retstrikning
på p nr. 3. Se mere om forkortelser i MINIBOG.
Hæft ikke enderne under strikningen, da VS skal
være RS på huen for at kanten kan vende RS udad.
1RLA = 1 ret løs af som om den skulle strikkes ret.
3RLS = 1RLA, 2 r sm, træk den løse m over.

Huen
1. skrå stribe - fv D og B
S-opslå 78 m med fv D.
* 1. p: Ret til sidste m, 1 vr.
2. p: Skift til fv B - 1RLA, r til der er 12 m tilbage, 3RLS, 8 r, 1 vr (= 76 m).
3. og alle ulige p: 1RLA, r til sidste m,
1 vr.
4. p: 1RLA, r til der er 11 m tilbage, 3RLS, 7 r, 1 vr.
6. p: 1RLA, r til der er 10 m
tilbage, 3RLS, 6 r, 1 vr.
Fortsæt sådan med færre og færre m før og efter
de 3RLS.
Når der er 58 m tilbage på p
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