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”SELMA” – HUE OG HALSVARMER I ELVIRA, LUVA, SPLIT ELLER MOLLY
Elvira (80 % Akryl, 20 % Uld. Nøgle ca 150 g = 45 m)
Luva (70% Akryl, 30 % Uld. Nøgle ca 50 g = 55 m)
Split / Molly (100 % Akryl. Nøgle ca 50 g = 50 m)
Garngruppe 7 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

Ca 6½ m x 10 p i ribstrik (2 r, 2 vr) på p 12 mm = 10 x 10 cm.
One size, hovedomkreds ca 48–55 cm
Ca 21 cm + ombukket kant ca 9 cm
Ca 48 cm, ikke strakt
Fv 1: Ca 275 g (fv 27112, grå-hvid, Elvira)
Fv 3: Ca 10 g (restegarn f.eks. fv 1511, rød, Raggi, garngruppe 5)
Fv 1: Ca 150 g (fv 33113, natur, Luva)
Fv 2: Ca 150 g (fv 33103, grå, Luva)
Fv 3: Ca 10 g (restegarn f.eks fv 1511, rød, Raggi, garngruppe 5)
Fv 1: Ca 150 g (fv 42102/35023, natur, Split/Molly)
Fv 2: Ca 150 g (fv 42103/35022, grå, Split/Molly)
Fv 3: Ca 10 g (restegarn f.eks fv 1511, rød, Raggi, garngruppe 5)
12 mm (og/eller rundp 12 mm, 40 cm evt. rundp 12 mm 80-120 cm til magic loop)
3,5 mm
Hjælpepind

PINDE
TILBEHØR

Ca 9 m x 8 p i ribstrik (1 r, 1 vr) på p 15 mm = 10 x 10 cm.
One size
Ca 72 cm
Ca 18 cm, ikke strakt
Ca 225 g (fv 27112, grå-hvid, Elvira)
Fv 1: Ca 150 g (fv 33113, natur, Luva)
Fv 2: Ca 150 g (fv 33103, grå, Luva)
Fv 1: Ca 150 g (fv 42102/35023, natur, Split/Molly)
Fv 2: Ca 150 g (fv 42103/35022, grå, Split/Molly)
15 mm
3 store knapper, ca 3–3½ cm i diameter
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

m=maske, vr=vrang/vrangmaske, r=ret/retmaske, kantm=kantmaske, mb=maskbue, sm=sammen, oti=overtrækningsindtagning,
omg=omgang, p=pind, lm=luftmaske, fm=fastmaske.

FORKLARINGER

OBS! Hue / halsvarmer B og C strikkes med 4 tråde - 2 tråde fv 1 og 2 tråde fv 2.
Snoning, 2 m: Spring over den første m, strik den anden m ret (lad den sidde på pinden), strik den første m ret, lad begge
m glide over på højre pind.
Snoning, 4 m: Sæt 2 m på en hjælpep bag arb, strik 2 r, strik m fra hjælpep ret.
Kantmaske (kantm): Første m på pinden strikkes vrang på alle pinde, sidste m strikkes drejet ret på alle pinde.

HUE

Slå 36 m op på rundp 12 mm.
Omg 1: *2 r, 1 vr*, gentag *-* omg rundt.
Omg 2: *2 r, 1 vr, snoning 2 m (se forklaringer), 1 vr*, gentag *-* omg rundt.
Omg 3-5: Som omg 1.
Omg 6: Som omg 2.
Omg 7-9: Som omg 1.
Vend arb så vrangen er udad. Løft første m over på højre p. Omgangen starter med næste m, sæt en markering ved omgangens
start.
Omg 10-14: *2 vr, 4 r*, gentag *-* omg rundt.
Omg 15 (snoningsomg): Strik *2 vr, snoning 4 m*, gentag *-* omg rundt.
Omg 16-25: Gentag omg 11-15 til huen måler ca 30 cm fra opslagskanten.
Næste omg: Strik *2 vr, 4 r*, gentag *-* omg rundt.
Skift til strømpepinde når der ikke længere er masker nok til rundpinden.
Næste omg: (indtagningsomg): *2 vr sm, 2 r sm, 2 r sm* gentag *-* omg rundt = 18 m.
Næste omg: Strik *1 vr, 2 r*, gentag *-* omg rundt.
Næste omg: (indtagningsomg): 2 r sm omg rundt = 9 m.
Klip garnet over og træk det gennem de resterende m. Stram til og hæft ender. TIPS: Del garnet, så er det lettere at
hæfte.

MONTERING

Hækl rundt om huens kant opbukningskanten med fv 3. Stik hæklenålen ned 2 pinde inde på huen.
Start bagpå med *1 fm i en retmaske på huen, 2 lm, 1 fm i næste retmaske, 2 lm, 1 fm i en vrangmaske, 2 lm, 1 fm i
snoningen, 2 lm, 1 fm i næste vrangmaske, 2 lm* gentag *-* omg rundt.
Lav en pompon og sæt den fast i toppen af huen. Hæft alle ender.

POM-PON (A)

Klip en cirkel i karton eller lign. med en diameter på 13 cm og lav hullet i midten ca 3.5-4 cm i diameter.

POM-PON (B & C)

Brug en pom-pon maker 8½ cm (Knitpro) eller en papskive med en diameter på ca 10 cm og et hul på ca 3½ cm.

HALSVARMER

Slå 16 m op på p nr 15.
Pind 1 (rets): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 kantm.
Pind 2 (vrangs): 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 kantm.
Gentag pind 1-2 til arb måler ca 70 cm.
Knaphulspind (rets): 1 kantm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 r sm, slå om, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r, kantm.
Strik 1 p fra vrangsiden som pind 2.
Luk af i rib fra retsiden. Hæft alle ender.

MONTERING

Sy knapperne i som vist på billedet.

POM-PON

POM-PON MAKER

ca 2½ cm

ca 17 cm

ca 10 cm

ca 10 cm

ca 2½ cm
ca 2½ cm
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