Nissehue, variation E
Model 14e

Fakta
Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 5254 cm
Materialer: 50 g uldgarn i hver af to
farver, løbelængde180-210 meter/50 g
Strømpepinde 3 mm og 40 cm rundpind
3 mm, evt. maskemarkører
Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 10
cm, 30 p = 10 cm
Uanset hvilket garn du vælger at
anvende, anbefaler vi, at produktet kan
uldvaskes i vaskemaskine.

Fremgangsmåde
Slå 4 masker op på en strømpepind med farve B. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom arbejdet og
strik forfra på pinden.
Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme)
11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange.
Der er nu 8 masker på pinden.
Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt.
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Udtagninger:
Strik 4 omgange ret.
16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen.
Strik 3 omgange ret.
20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen)
Strik 3 omgange ret.
Nu begynder mønsterstrik.
Striber:
1 pind farve A og 1 pind farve B, gentag 1 gang
2 pinde farve A og 2 pinde farve B, gentag yderligere 2 gange
4 pinde farve A og 4 pinde farve B, gentag yderligere 3 gange
6 pinde farve A og 6 pinde farve B, gentag yderligere 3 gange
8 pinde farve A og 8 pinde farve B
Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på
udtagningerne.
Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er
det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden).
Strik 8/10/12 cm lige op.
Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang.
Luk løst af i rib.
Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen.
Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende.
Hvis du har lyst til at lave et næsten usynligt farveskift, kan du søge på youtube.com efter farveskift i
glatstrik, eller f.eks. se hvordan det gøres her: https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4

Tak!
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro
lokalforening, som har doneret denne
opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til
Mette Hauge for stribemønstret.

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
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/

