Knaphue af Bente Vinding / Hundeuld
Der strikkes ret på alle pinde
Første maske tages løst af på alle pinde, som hvis
man ville strikke den.
Sidste maske strikkes vrang på alle pinde.
Garn:
Du kan bruge hvad du har, opskriften her er til
pind 4. Er garnet tyndt, strikker du med 2 tråde.
Du kan bruge det garn og pinde du vil, men så
skal du lave en strikkeprøve for at finde ud af,
hvor mange masker du skal slå op.
Det gør du på den måde, at du slår 10 masker op,
og strikker 10 pinde. Så måler du bredden, hvis
den er 5 cm, og det stykke du skal strikke, skal
være 22 cm. i bredden, dividerer du 22 cm. med 5
cm. = 4,4 og det ganger du så med 10 masker =
44 masker.
Opskrift:
Slå 44 masker op (det er ca. 22 cm. i bredden).
Pind 1 til 4:

Strik ret = 2 riller. (husk første
maske løst af, og sidste maske vrang)

Pind 5:

*4 ret, luk 2 masker af*, fortsæt fra * til *
til der er 6 ”huller”, strik resten af maskerne

Pind 6:

Strik til den første aflukning, og slå 2 nye
masker op, fortsæt sådan pinden ud.

Pind

7 - 10: Strik ret = 2 riller.

Pind 11 - 12: Skift evt. farve, her er skiftet til rød. Strik til
der mangler 8 masker, vend og strik tilbage.
Pind 13 - 16: Skift evt. farve, her er skiftet til grå, strik ret
på alle pinde.
Gentag pind 11 til 16 indtil stykket måler ca. 45 cm., der hvor det er bredest, det er dér, hvor
den røde stribe når helt ud til kanten.
Strik 7 pinde ret over alle masker, og luk af på næste pind.
Sy knapper i, træk en tråd gennem den smalle del, i de ”maske-løkker” der er, træk sammen,
og hæft tråden.
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Til højre en anden udgave af
ovenstående opskrift,
hvor der er brugt mange
forskellige små garnrester.

Nedenfor er huen ”vendt”,
d.v.s. det smalle stykke, hvor
striberne ikke når ud til kanten,
bruger jeg til ”ribkant”, og så
strikkes der en top/bund på
huen, så det bliver en ”hængehue”.

Opskrift:
Slå masker op der svarer til 26 cm. i bredden, jeg
har her brugt 48 m, garnet varierer lidt i tykkelsen.
Strik som til knaphuen, men på pind 5 strikker du
6 masker før du lukker af til knaphul, og derefter 4
masker mellem hullerne. Lav også et knaphul mere,
altså 7 i alt.
Hvis du vil have større knapper, laver du et knaphul
eller to mindre, og kan så lukke 3 masker af i stedet
for 2. Det er helt op til dig, eftersom hvilke knapper
du vil bruge.

Et tip mere: Hvis du ikke vil bruge knaphullerne,
strikker du bare alm. ret på pind 5, og så kan du sy
knapperne på som pynt, til sidst.
Strik til stykket måler ca. 40 cm. på den smalle kant,
og slut af med 7 rækker ret, luk af på næste pind (4
riller).
Nu syr du knapperne i – eller på, så de to
retstrikkede stykker i start og slut ligger oven på
hinanden.
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Tag med lille rundpind eller strømpepinde masker
op i den brede side, det passer med 1 maske i hver
”maske-løkke”. *Strik 2 omg. glatstrikning. På
næste pind strikkes 2 ret, 2 ret sm. omgangen
ud*.
Fortsæt med at strikke * til * til der er ca. 10-12
masker tilbage, træk snoren gemme disse og hæft.

Herrehue:
Her har jeg brugt pinde 4½, da garnet var lidt
tykkere.
Jeg har slået 48 masker op, ca. 28 cm. i
bredden.
Da der ikke skal knaphuller i denne model, er
jeg begyndt med 4 pinde ret (2 riller), og
derefter lavet venderækken som beskrevet på
side 1.
Når der er strikket ca. 48 cm., lukkes af, og
huen sys sammen med maskesting.
De mere øvede kan slå op på hjælpetråd, som
fjernes til sidst, og så kan huen strikkes
sammen.
På denne hue har jeg strikket de kulørte striber
med dobbeltgarn, og de sorte med enkeltgarn.
Det giver en lidt sjov effekt og struktur, når
huen er på.
Modellen er et damehoved, så huen ser lidt stor
ud, men den passer hoved ca. 57 cm.

Design: Hundeuld

©Rokken.dk

