Holger - hue med ribkrave
No. 2004-171-5332

Materialer:
1 (1) 1 (2) ngl = 50 (50) 50 (100) g
Hobbii Nature, 100% økologisk uld
Jumperpinde og strømpepinde 3 mm
Størrelse:
1/2 (1) 2 (4) år
Mål:
½ bredde på huen: 16½ (18) 20½ (21) cm
Længde uden krave: 12 (13) 14 (15) vrangriller

Forkortelser
m: maske
p: pind
kantmaske: slå om, stik højre pind ind i
masken fra højre mod venstre, og flyt den
over på højre pind, læg garnet mellem
pindespidsrene og bag arbejdet.
slå om: læg garnet over højre pind = omslag
sm: sammen

Strikkefasthed:
28 masker på 10 cm i glatstrik
Køb garn og tilbehør her:
http://shop.hobbii.dk/holger-huen
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Side 1

Huen strikkes nedefra og op.
Ribkrave
Slå 120 (128) 136 (144) masker op på strømpepinde og strik ribstrik: 2 ret, 2 vrang.
Strik lige op til kraven måler 9 (10) 11 (12) cm.
Huen
Sæt et mærke midt på omgangen midt mellem 2 vrangmasker.
Luk 26 masker af over mærket 94 (102) 110 (118) masker.
Strik frem og tilbage på strømpepinde.
Brug 2 pinde til masker og 1 pind til at strikke med, indtil der kan skiftes til jumperpinde.
Fortsæt i rille-mønster med kantmasker, således:
1. pind: 1 kantmaske, strik ret pinden ud.
2. pind: 1 kantmaske, strik ret pinden ud.
3. pind: 1 kantmaske, strik vrang til der er 1 m tilbage, 1 ret.
Gentag disse 3 pinde.
Strik lige op i mønster til der er 12 (13) 14 (15) vrang-riller på retsiden.
Luk af.
Fold huen på midten og sy sammen med maskesting.
Vejledning – sammensyning:

1. Sy fra retten gennem 1 lænke på hver side

2. sy i næste lænke på den side hvor garnet
sidder og tilbage gennem den samme
lænke den blev syet i før

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse ☺
De kærligste hilsener Hobbii
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