Rubin - Hjertehue
No. 2004-201-6487
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Side 1

Materialer

Størrelse

1 nøgle Woolpower fv 05, råhvid
1 nøgle Woolpower fv 16, rød

S/M (M/L)

Rundpind 80 cm/ 4,5 (6) mm
Maskemarkører

Garnkvalitet

Arbejdets mål
Omkreds: 53 (56) cm

Opskriftsinformation

18 masker på 10 cm på pind 4,5 mm
16 masker på 10 cm på pind 6 mm

Huen i størrelse S/M strikkes på pind 4,5
mm og størrelse M/L strikkes på pind 6 mm.
Huen strikkes rundt på rundpind med Magic
Loop.
Hjertet strikkes med teknikken Fair Isle.
Det er vigtigt ikke at stramme trådene på
bagsiden, så huen bliver for lille.

Køb garnet her

Hashtags til sociale medier

Woolpower, Happy Sheep
100 % uld/ 100 g = 160 meter

Strikkefasthed, i glatstrik

http://shop.hobbii.dk/rubin-hjertehue1003613

#hobbiidesign

#hobbiirubin

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Side 2

Slå 84 (88) masker op med farve råhvid på rundpind 4,5 (4,5) mm og strik rundt.
Strik 3 cm rib: 2 ret, 2 vrang.
Størrelse S/M
Fortsæt i glatstrik og tag 4 masker jævnt ud på den 1. omgang = 88 masker.
Strik 1 omgang.
Størrelse M/L
Skift til pind 6 mm. Fortsæt i glatstrik og strik 2 omgange.
Begge størrelser
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Strik hjerterne med rødt efter diagram = 4 hjerter.
NB Strik efter diagram med Fair Isle teknikken.
Sno garnerne for hver 3. - 4. maske, så der ikke bliver lange tråde på vrangen og pas på
ikke at stramme trådene.
Efter diagrammet strikkes 3 (5) omgange glat.
Begynd indtagninger
1. indtagning: Strik *9 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud = 8 masker ind =
80 masker.
Strik 1 omgang.
2. indtagning: Strik *8 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud = 8 masker ind =
72 masker.
Strik 1 omgang.
3. indtagning: Strik *7 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud = 8 masker ind =
64 masker.
Strik 1 omgang.
Fortsæt således, med 1 maske mindre mellem indtagningerne til der er 8 masker tilbage.
Bryd garnet, træk enden gennem maskerne, stram hullet til og hæft.
Diagram
Rammen gentages i alt 4 gange.
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