Damehue - frit efter "Mary-huen"
Jeg kan altså varmt anbefale "Mary-huen", den er helt enormt
let at strikke og har en rigtig god pasform. Jeg snyder lidt, for
jeg strikker på rundpind og efter 5 omg. ret, vender jeg og
strikker igen 5 omg. ret, så hele huen er retstrikning.
Jeg har lavet min egen opskrift efter "kig-efter"-princippet.

Dame:
Jeg slår 77 masker op på lille rundpind 5½ og strikker 5 omg
ret (det giver 6 riller incl. opslagskanten), så vender jeg og
strikker tilbage igen med 5 omg. ret. Det giver et lille "hul",
når jeg vender, men når man har den på, ses hullet ikke, da
det forsvinder i folderne.
Sådan fortsætter jeg til der er 5 x retriller på retsiden.
Retsiden er den, hvor retrillerne er nederst.
Så strikker jeg 2 omg.
Næste omgang: 9 m + 2 m sammen + 9 m + 2 m sammen o.s.v. hele vejen rundt.
Strik 1 omg.
Næste omgang: 8 m + 2 m sammen o.s.v. Dette hvis indtagningerne skal ligne en lille spiral,
når huen er færdig, ellers lægges indtagningerne midt mellem indtagningerne på forrige
omgang.
Strik 1 omg.
Fortsæt på denne måde til der er 5 m mellem indtagningerne, så strikker du 2 omg. mellem
indtagningerne 2 gange, derefter 3 omg.
Når du har ca. 9 m igen, trækker du snoren gennem de sidste m.

Børn:

Vælg det garn og pinde du vil bruge, og slå det antal masker op der passer, men husk, at
antallet skal være deleligt med det antal indtagninger du vil have. F.eks. 66 masker = 9 m + 2
m sammen = 6 indtagninger rundt. Strik kun 4 omg. før der vendes (indersiden), men strik
stadig 5 retriller (ydersiden).

Tips:

Vil du have en højere top, kan du strikke 2 omg. mellem hver indtagning lige fra starten, og vil
du have en herrehue uden top, skal der kun 1 omg. mellem hver indtagning hele vejen.
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