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Materialer

Størrelse

Hue
2 (2) 3 (3) nøgler Diablo Multi fv 06
Rundpind 80 cm/ 5 mm
Halstørklæde
4 nøgler Diablo Multi fv 06
Rundpind 80 cm/ 8 mm
Pompon maker 8,5 cm

Hue
S (M) L (XL)
Halstørklæde
One size

Mål

30% Mohair, 30% Nylon, 40% Acrylic/
50 g = 90 meter

Hue
Omkreds: 46 (50) 54 (56) cm – giver sig i
bredden.
Halstørklæde
Bredde: 20 cm, målt dobbelt
Længde, uden pompon: 100 cm

Strikkefasthed

Opskriftsinformation

17 masker på 10 cm på pind 5 mm
13 masker på 10 cm på pind 8 mm

Huen strikkes nedefra og op. Der strikkes i
glatstrik rundt på rundpind med Magic Loop.
Der er ingen ribkant, så opslagskanten ruller.
Der laves en pompon af garnet som sys fast
i toppen.
Halstørklædet strikkes i glatstrik rundt på
rundpind med Magic Loop. Der laves 2
pomponer af garnet som sys fast i hver ende.

Garnkvalitet
Diablo Multi, Hobbii

Teknikvideoer
Magic loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMH
Mg

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/ganges-hue-og-halst
ørklæde

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiiganges

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys venligst opskriftens nummer og navn.
God fornøjelse!
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Hue
Slå 80 (85) 90 (95) masker op på rundpind 5 mm og strik rundt i glatstrik til arbejdet måler
ca 28-30 cm.
Begynd indtagninger
1. omgang: Strik *3 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omg ud.
2. omgang: ret.
3. omgang: Strik *2 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omg ud.
4. omgang: ret.
5. omgang: Strik *1 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omg ud.
6. omgang: ret.
7. omgang: Strik *2 ret sammen*, gentag fra * til * omg ud.
Bryd garnet.
Træk enden gennem maskerne og stram til, så hullet lukkes. Hæft på vrangen.
Lav 1 pompon på 8,5 cm i diameter.
Damp den over kogende vand. Sy fast i toppen af huen.

Halstørklæde
Slå 54 masker op på rundpind 8 mm og strik rundt i glatstrik til arbejdet måler ca 100 cm.
Luk ikke af, men bryd garnet og træk enden gennem maskerne. Træk sammen og hæft.
I opslagskanten sys der en tråd gennem kanten. Træk sammen og hæft.
Lav 2 pomponner på 8,5 cm i diameter.
Damp dem over kogende vand. Sy en fast i hver ende.
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