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Huen strikkes nedefra og op, strikkes p pind 3 og 3,5 mm. Kan strikkes i alt 

garn som passer til pind 3,5-4 mm. 

Garn: Eksklusive alpakka fra Hjertegarn ca 166/50 gr.(udgået) brug evt. Vital 

som er et superwash uld garn fra Hjertegarn. 

Pinde: Rundpind 40 cm 3 mm og 3,5 mm. Eller strik med magic loop. 

Strikkefasthed på pind 3, 28 m x 22 p lig med 10 x 10 cm. Strikkefasthed på 

pind 3,5, 24 m x 35 p lig med 10 x 10 cm. Begge pind størrelser er målt i 

mønsterstrik. 

Huen er en voksen størrelse, men kan nemt gradueres op og ned. Mønsteret er 

deleligt med 3, og selve huen ser lille ud når den er strikket. Den er elastisk og 

passer fint mit hoved som er ca 56 cm i omkreds. 

 

Mønster 1 

1.p. strik 2 m r sm (stik højre pind ind i første m som skulle den strikkes 

r, videre ind i bagerste maskeled på næste m, træk tråden igennem 

begge masker på en gang), slå om, 1 vrang, forsæt pinden ud med dette 

mønster. 

2.p. strik 2 r, 1 vrang, gentag dette pinden ud. 

Dette gentages til det er lavet i alt 8 gange. 

 

 



Mønster 2 

1.p. strik 2 r sm (strik 2 r sm ved at stikke højre pind ind i 2. m på 

venstre pind som skulle de strikkes r, træk tråden igennem begge m 

på en gang), 1 vrang, slå om, forsæt pinden ud med dette mønster. 

2.p. strik 1 r, 1 vr, 1 r, gentag dette pinden ud. 

Dette gentages til det er lavet 8 gange. 

 

Slå 111 masker op på pind 3, saml maskerne på rundpind sæt mærketråd for 

omgangs start. 

Strik 2 pinde: strik 1 r, 2 vr, forsæt med dette pinden ud. 

Strik Mønster 1, 8 gange på pind 3. 

Skift til pind 3,5 mm, strik Mønster 2, 8 gange på pind 3,5. 

Strik Mønster 1, strikkes 8 gange 

Strik Mønster 2, strikkes 8 gange. 

Aflukning af hue. 

Nu skal der tages ind:  

1.p. strik 2 r sm, 1 vr, gentag pinden rundt til mærketråd. 

2.p. strik 1 r, 1 vr, gentag pinden rundt til mærketråd. 

3.p. strik 2 r sm, gentag pinden rundt til mærketråd. 

4.p. strik r pinden rundt til mærketråd 

5.p. strik 2 r sm, gentag pinden rundt til mærketråd (strik sidste maske r). 

6.p. strik r pinden rundt til mærketråd. 

7.p. strik 2 r sm, gentag pinden rundt til mærketråd (strik sidste maske r).  

Klip tråden så du har nok garn til at trække tråden igennem de sidst masker, 

stram til og hæft enden på indersiden af huen. Hæft din ender, og din hue er 

klar til brug. 
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