#Knitwork19 huen

Build-a-Beanie
En hueopskrift med mange
variationsmuligheder. Jeg håber, du vil lade
dig inspirere til leg med former og farver.

Midi/maxi + mini/midi

Først strikkes pulden
Højde og bredde kan varieres.

Derefter strikkes kanten
Højde og bredde kan varieres
Mini/mini + maxi/maxi

STØRRELSE
50-54 /55-58 /59-62 cm hovedomkreds, 19-36+ cm i højden. Kan tilpasses ethvert hovede.
STRIKKEFASTHED:
22 m og 32 p i Drejet Halvpatent (jf STRUKTUR) med to garner sammen på den tykkere
pind (jf GREJ), ikke spændt ud = 10 x 10 cm.
GARN:
En tråd mohair/silke + en tråd tynd uld. De to garner holdes sammen i hele opskriften.
Det faktiske garnforbrug til en hue i mellemstørrelse er ca. 200 meter af hver tråd.
Garnforslag: TILIA, 70% mohair, 30% silke, 210 m/25 g, og New Zealand Lammeuld,
100% uld, 300 m/50 g, begge fra Filcolana.
Der er fri leg med lignende garnkvaliteter – det kan fx være håndspundet og/eller flerfarvet.
Konstruktionen inviterer til farveskift, der bruges 9-10 meter pr. modul i pulden. Kanten kan
strikkes i enkelt garn, evt. i kontrastfarve.
GREJ:
Vejledende pindenr. til at opnå angivet strikkefasthed. Til puld: 5 mm. Til rib: 40 cm
rundpind 3,5 mm (2,5-3 mm til enkelt garn).
7 maskemarkører til at vise vendepunkter. Målebånd. Saks. Nål.

Trin 1.
PULD

TEKNIKKER:
Trin 1.: Pulden strikkes fladt i
moduler (start midt bag) med et
strukturmønster, og sys
sammen til sidst. Rundingen
formes med tyske vendepinde.

STRIKKERETNING:
Trin 2.
KANT
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Trin 2.: Huen afsluttes med en ribrulle- og/eller hestetømme-kant,
hvortil der strikkes masker op i
puldens kantmasker.
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STRUKTUR, Drejet Halvpatent, ulige maskeantal:
OBS: Kantmasken (km) i begge sider strikkes ret på alle pinde.
Strukturpind 1:
.
Strukturpind 2:
,

1 km, *1 r, slå om, 1 vr løs af* gentag *-* p ud,
slut med 1 r, 1 km.
1 km, *1 vr, 1 dr r inkl omslaget* gentag *-* p ud
slut med 1 vr, 1 km (m ligger r over r, vr over vr)

Disse to p udgør mønsteret og kaldes i det følgende Sp1 og Sp2.
Start med at vælge størrelse og facon i målskemaet på s. 3.
I opskriften nævnes de tre valgmuligheder altid i rækkefølgen mini (midi) maxi.
PULD
Slå 35 (39) 43 m løst op på den tykkere pind
med begge garner sammen.

Efter sidste modul lukkes løst af (VS) i 1 r, 1 vr
som maskerne viser.

KANT
Kanten strikkes rundt på den tyndere pind. Med
samme eller nyt garn strikkes 121 (131) 141 m
op i kantmaskerne på puldens lange side (10-12
m pr. modul).
Fordel maskerne på rundpinden, løft sidste m
over den første, 120 (130) 140 m, og strik rundt i
rib 1r, 1vr.
1. p (VS): Sp1, idet der samtidig fordeles syv Fortsæt til ribben måler 0* (4-6) 10-12 cm. Luk
maskemarkører således:
løst af i rib. Eller tilføj en rulllekant af 5-6 omg r,
PM efter km-2-2-2-4-4-6 m,
evt. i følgetråden alene (på tyndere pind), og luk
fortsæt Sp1 p ud = 14 (18) 22 m.
af i r. Aflukningen skal være tilpas løs, så kanten
2. p (RS): Sp2 til første M, vend.
hverken strammer eller flaner. Bryd garnet, træk
3. p (VS): 1 tvm, Sp1 som m viser p ud.
den sidste maske igennem, og hæft enden.
4. p (RS): Sp2 til første M (Obs: sidste m før M * Mini-højde kant strikkes ikke i rib, brug gerne
er en dobbelt-m fra tvm), fM, Sp2 til en kontrastfarve til opsamling af m, og fortsæt
næste M, vend.
direkte med en hestetømme aflukning over 3
5.-14. p:
Gentag 3.-4. p 5 gange mere, idet
eller 4 m.
der for hver vending strikkes flere m.
15. p (VS): (1 km og 1 M tilbage ved vending)
MONTERING og EFTERBEHANDLING
Som 3. p.
Sy åbningen i nakken sammen. Træk en tråd
16. p (RS): Sp2 til M, fM, 1 km = alle 35 (39)
igennem de 11 (12) 13 kantmasker i toppen,
43 m strikket.
stram sammen og sy til. Hæft alle ender.
Strukturmønsteret vil give sig i brug, så pulden
1.-16. p udgør et modul i pulden. Gentag disse
bliver lidt løsere. Og ribben skal helst bevare sin
16 pinde til der er 11 (12) 13 moduler ialt. Skift
elastiske funktion. Vask derfor huen blidt uden at
evt. farve for hvert modul, mohair og/eller
vride, klem vandet ud i et klæde og lad den
følgetråd kan skiftes efter ønske.
liggetørre i ønsket facon.
Opsætningspind (RS): 1 r, 1 vr, gentag p ud, slut
med 1 r.
Basis for strukturmønsteret er nu etableret, og
herefter strikkes hele pulden med de to garner
sammen i strukturen Sp1 og Sp2, som beskrevet
i rammen ovenfor.

Mini (midi) maxi er nævnt i arbejdsgangens rækkefølge: Puld højde/puld bredde + Kant bredde/kant højde.

Mini/mini + mini/midi

Maxi/midi + midi/mini
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Maxi/maxi + mini/mini

Farveskift hvert modul
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MÅLSKEMA FOR HUENS ELEMENTER -

målene indeholder +/- 2 cm's elasticitet

PULD

KANT

Højde

Omkreds

Højde

Omkreds

Mini

18 cm

55 cm

1 cm

50 cm

Midi

21 cm

61 cm

6 cm

56 cm

Maxi

24 cm

67 cm

12 cm*

62 cm

*Før ombukning
KANT-omkreds bestemmer, hvor stort et hovede huen kommer til at passe.
PULD-højde + KANT-højde = den færdige hues samlede højde.
PULD-omkreds angiver hvor rummelig huen bliver oven over kanten.
I princippet kan alle variabler kombineres, se eksempler på side 1 og 2.

FORKORTELSER anført i rækkefølge efter forekomst.
Fork. Betydning
Fork.
Betydning
m

maske(r)

RS

RetSide

p

pind(e), i betydningen række

VS

VrangSide

km

kantmaske(r)

M

Maskemarkør

r

ret

pM

placer Markør

dr r

drejet ret

fM

fjern Markør

vr

vrang

tvm

tysk vende maske:

p ud

pinden ud

Sp1

Strukturmønster pind nr. 1

Sp2

Strukturmønster pind nr. 2

1. m vr løs af med garnet foran pinden,
stram bagud til m ligner 2 løkker.
Dobbelt-m regnes stadig for én m

omg

omgang

MERE HJÆLP
Videovejledning til de anvendte teknikker kan findes på YouTube.
Indsæt blot det ønskede i YouTube's søgefelt.
Skriver du fx ”tyske vendepinde”, dukker bl.a. denne mulighed fra Charlotte Kaae op:
https://www.youtube.com/watch?v=g2UzTdFvIeY
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