
FaktaFakta
·  Størrelse og mål Str. 0-3(3-6)6-9(9-12) mdr.

·  Mål hovedvidde 40(42)44(46) cm.

·  Materiale. Pernilla, Filacolana 50 gram, 
pinde nummer 3½.

·  Strikkefasthed: 22 masker pr 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Hulmønster A og B, 
se forklaring. Huen strikkes i retmasker.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Djævlehue
Model nr. 10Model nr. 10
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Huen formes ved at der tages henholdsvis ud i den ene side og ind i den anden.
Efter et antal af disse ud- og indtagninger, byttes mønster.
Huen bliver på denne måde zig-zag strikket og kan formes som en lille ”skål” når 
den sys sammen til sidst.

Mønster A, strikkes over to pinde
p 1: Strik to ret, slå om, tag en maske løs af, strik to masker ret sammen, træk 
den løse maske over de sammenstrikkede retmasker. 
Strik ret til der er to masker tilbage på pinden. Slå om, strik 2 m ret.
p 2: Ret hele pinden

Mønster B, strikkes over to pinde
p 1: Strik 2 ret, slå om, strik til der er 5 masker tilbage. Tag en maske løs af, strik 
to masker ret sammen, træk den løse maske over de sammenstrikkede retmasker, 
slå om, strik 2 ret.
p 2: Ret hele pinden

Slå 27 (28) 29 (30) masker op på pind 3½.
Strik 1 pind ret.
Herefter strikkes mønster A 12 (13) 14 (15) gange 
Så skiftes der til mønster B 12 (13) 14 (15) gange. 
Strik mønster A 8 gange. 
Mønster B 8 gange. 
Mønster A 12 (13) 14 (15) gange. 
Mønster B 12 (13) 14 (15) gange.

Strik en pind ret, luk løst af i ret og bryd garnet. Sy huens oplægningskant og 
aflukningskant sammen, vrang mod vrang. 
Sy huens nakke sammen, så den danner en lille stjerne i nakken. Hvis du er i tvivl 
om, hvad der er for og bag på huen, så skal huen danne en pandespids midt for.

Saml 4 m op i spidsen af hver øreklap og strik ”snor” i retmasker til at binde med. 
Når ”snoren” måler 25 cm lukkes maskerne og der hæftes ender.

Tak til Lone Frøsig, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!


