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INFO

Hovedomkreds  45cm (47-50)cm 52-54cm (56-58) 60-62cm 

Vejledende pind  Rundpind nr. 4,0 mm og strømpepinde 4,0mm eller det    
   du skal bruge for at opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Glatstrik i Drops cotton merino på pind 4,0: 22m/29p = 10x10cm

Materialer til hue 100(100)100(150)150gram Drops cotton merino.

Forkortelser  r = ret
   vr = vrang
   p = pind
   m = maske(r)
   2r sm = 2 ret sammen
   omg = omgang(e)
   mm = maskemakør
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Nissehue

Slå 88 (92) 100 (108) 116 m op på 
strømpepinde nr. 3 eller rundpind.
Strik rib (1 r, 1 vr) til ribben måler 
2 (2) 3 (3) 3 cm.
Skift til p nr. 4 og fortsæt i glatstrik til huen 
måler 11 (13) 15 (17) 19 cm.
Placer på næste omg 4 mm jævnt fordelt med 
22 (23) 25 (27) 29 m imellem hver.

På næste omg startes indtagninger således:

*22 (23) 25 (27) 29 m r, 2 r sammen* gentag 
fra * til * i alt 4 gange.
Fortsæt indtagning på hver 6. omg til der er i 
alt 8m tilbage.
Strik herefter 3 omg r
Bryd nu garnet, og træk tråden gennem de 
resterende 8 m. 
Stram til og hæft enden.

Nu kan der hvis det ønskes monteres en 
pompon, enten lavet af rasterne af garn eller 
i pels.
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/
videresælger eller omfordeler, samtidig må salg af produkter lavet efter opskriften 
heller ikke finde sted.

Jeg vil meget gerne se din kreation, så har du lyst til at dele den med mig og andre 
på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #Nissehue,  #knitrexen 
og tagge mig @brexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @brexen
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