






Simpel Elefanthue 


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelser 


1 (2) 4 (6) 8 år (voksen) 

Pinde


Rundpind 3,5 mm, 80 cm


Garn


1 (1) 1 (2) 2 (2) nøgler Pernilla, fv. 818, Filcolana


Strikkefasthed 


23 masker på 10 cm


35 pinde på 10 cm


Hovedomfang


48-50 (50-52) 50-52 (52-54) 52-54 (56-58) cm 


Huens højde


 27 (29) 32 (34) 35 (37) cm 


Nyttig viden


Huen strikkes nedefra. Der begyndes med rib som strikkes rundt på rundpind, med magic loop. 
Stykket rundt om hovedet strikkes frem og tilbage på rundpind og til sidst strikkes toppen af 
huen, som herefter sys fast langs hovedet top. 



Halsrib


Slå 88 (96) 100 (104) 108 (112) masker op på p. 3,5 mm. Saml arbejdet og strik rundt.  
Strik rib *2 ret, 2 vrang* til arbejdet måler 6 (8) 8 (10) 10 (11) cm.  

Hue


Strik herefter rundt i glatstrik til arbejdet måler ca. 1 (1) 2 (2) 2 (3) cm. 


Fra omgangens start sættes de første 10 (12) 12 (14) 14 (18) masker på hvil = 78 (84) 90 (90) 94 
(96). Herefter strikkes frem og tilbage i glatstrik, til arbejdet måler ca. 23 (25) 27 (29) 31 (33) cm. 


På næste pind lukkes de første 28 (30) 32 (33) 34 (35) masker af, strik pinden ud. 


Vend arbejdet og luk igen de første 28 (30) 32 (33) 34 (35) masker af. 


De resterende 22 (24) 24 (24) 24 (24) masker, i midten af arbejdet, bliver til ’toppen’ af hovedet. 
Fortsæt med at strikke frem og tilbage i glatstrik til arbejdet har samme længde som stykkerne 
med de aflukkede masker. Disse to sider skal være lige lange, så det passer sammen, når det 
senere skal sys sammen. 


Lad maskerne blive på pinden.


Ansigtsrib


Fra retsiden strikkes masker op langs ansigtskanten. Start ved huens top, med maskerne på 
pinden, strik masker op langs huens venstre side, spring ca. hver 3. maske over. Strik ret over de 
10 (12) 12 (14) 16 (18) hvilende masker, strik masker op langs huens højre side. 


Strik 4 (4) 4 (6) 6 (8) omgange rib *1ret, 1vrang*. Luk af i rib.


Top


Sy toppen af huen fast.


Hæft ender. 
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God strikkelyst! 


