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STØRRELSE
One size

Bredde: 24 cm, højde: 22 cm

Bemærk: Huen skal ikke sidde for tæt. Det strikkede er 
blødt og strækker sig efter behov.

MATERIALE
 ♡ Rowan Valley Tweed (100% uld, LL 207 m/50 g)  

i Gordale (fv 105), 50 g

 ♡ Rowan Kidsilk Haze (70% mohair, 30% silke,  
LL 210 m/25 g) i røgfarvet (fv 605), 25 g 

 ♡ Rundpinde nr. 3 og 3½, begge 40 cm lange

 ♡ Hjælpe- eller snopind

 ♡ Stoppenål 

 ♡ Maskemarkører 

 ♡ Pomponmaker

STRIKKEPRØVE
På p nr. 3½ med 2 tråde (= 1 tråd Valley Tweed og 1 tråd 
Kidsilk Haze) i rombemønster:

20 m og 24 p = 10 x 10 cm

RIBMØNSTER 
2/2-rib i omg:
* 2 retm, 2 vrangm, gentag hele tiden fra *.

ROMBEMØNSTER
På alle omg strikkes efter diagrammet. Mønsterrapporten 
på 14 m, og 1.–20. omg gentages som anført i vejlednin-
gen. 

Pas på: På 10. mønsteromg strikkes 2/2-snoningen på 
denne måde: Ved begyndelsen af 10. omg strikkes 1. og 
2. m ret. Derpå strikkes omg efter diagrammet indtil de 
sidste 2 m. Derefter snos de sidste 2 m på den 10.  
mønsteromg med de første 2 m på 11. mønsteromg. 

STRIK PÅ DENNE MÅDE
Huen strikkes i omg fra ribborten til spidsen. Nogle cm 
før den samlede højde er nået, strikkes nogle m sammen 
jævnt fordelt.  Derpå trækkes de resterende m sammen.

Pomponen laves separat og sys på.

Y Y

Hue 

Susanne
FORNEMT TWEEDGARN TIL TUREN MED HUNDEN
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VEJLEDNING

OPSLAGNING
På rundp nr. 3 slås 88 m op med 2 tråde (= 1 tråd Valley 
Tweed og 1 tråd Kidsilk Haze). Arbejdet samles til en omg, 
og begyndelsen af omg markeres med en maskemarkør. Til 
ribborten strikkes 6 cm (= 16 omg) i ribmønster. Så skiftes 
til strømpepinde nr. 3½. Strik 1 ret-omg, idet der jævnt 
fordelt på omg 10x tages 1 drejet retm ud i tværtråden (se 
side 13) (= 98 m).

Nu strikkes rombemønster efter diagrammet.  
Strik rapporten på 14 m 7x pr. omg. 1.–20. omg strikkes 
1x, idet man følger beskrivelsen “rombemønster”  
(se ovenfor). Derefter strikkes 1.–10. omg endnu 1x,  
og derefter strikkes på denne måde:

På den følgende omg (11. omg på diagrammet) strikkes 7x 
de første to m efter de to 1/1-snoninger sammen med 
overtrækning (se side 15), og de sidste to m før de to 
1/1-snoninger strikkes ret sammen (se side 14) (=84 m). 
Strik videre i rombemønster efter diagrammet. Indtag-
ningsomg gentages endnu 1x på 13. omg (= 70 m). 

På 15. omg tages endnu en gang 14 m ind jævnt fordelt  
(= 56 m). 

De resterende m trækkes sammen med dobbelt garn.

MONTERING
Lav en pompon på 6 cm i diameter med 2 tråde (= 1 tråd 
Valley Tweed og 1 tråd Kidsilk Haze) (se side 25), og sy 
den på spidsen af huen.

Alle garnender væves pænt ind.
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       RAPPORT = 14 MASKER

DIAGRAM TIL HUE

SKEMA TIL HUE
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