Tindra

- en stjernehue

Design: Mathilde Nørgaard
Huen blev til i Børnehuset Emdrup Søgårds
personalerum, som følge af adskillige kollegers utroligt røde og kolde efterårsører. Jeg
brugte derfor mine pauser, mens jeg arbejdede som pædagogmedhjælper, på at sætte
farver og mønstre sammen til en god og varm
hue, der kunne sørge for mine kollegers overlevelse på legepladsen. Siden er huen med
stjerner blevet strikket i et væld af forskellige
farver og til mange typer mennesker – pædagoger, en snedkerlæring, en kommunikationsstuderende og en lillebror.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
100 g bundfarve (fv. 814), 50 g mønsterfarve (fv.
101) og 15 g kontrastfarve (fv. 257) til kant og pompon.
Rundpind 4 og 5 mm, 40 cm
Strømpepinde 5 mm
Størrelse
one size – unisex
Mål
Passer til hovedvidde: 53-60 cm
Strikkefasthed
18 m og 20 p = 10 x 10 cm
Arbejdsgang
Huen strikkes nedefra og op.
Forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret.
Hue
Slå 80 masker op på rundpind 4 mm med kontrastfarven og strik 1 omg rib (2 r, 2 vr). Skift til bundfarven
og fortsæt i rib, til arbejdet måler 16 cm.
Skift til rundpind 5 mm og strik glatstrik. Tag 10 masker ud jævnt fordelt på første omg således: *8 r, 1
udt*, gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 90 masker på omg. Strik 6 omg glatstrik.
Strik nu mønster efter diagrammet – diagrammets 18
m strikkes i alt 5 gange. Når diagrammets 15 omg er
strikket, strikkes 3 omg glatstrik med bundfarven.
Tag nu ind således:
Næste omg: *16 r, 2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 4 gange.
Næste omg: Strik r.
Næste omg: *15 r, 2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 4 gange.
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Fortsæt med indtagninger på hver 2. omg yderligere
7 gange, idet der hver gang strikkes 1 maske mindre
mellem indtagningerne.
Fortsæt herefter indtagningerne på hver omg, til der
er i alt 5 masker tilbage på p.
Skift til strømpepinde, når det bliver nødvendigt.
Luk af ved at bryde garnet og trække garnenden
igennem maskerne.
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Side 2

Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad
tørre liggende.
Lav en pompon, der er ca. 5 cm i diameter. Sy den i
toppen af huen.
Fold kanten op, og nyd dit flotte arbejde.
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