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FLET HUE
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelser   3/5 år (6/9 år) S/M (M/L)
Hovedmål:   50/52 - 52/54 - 54/56 - 56/58 cm

Vejledende pind  Rundpind nr. 3,5 mm til rib og 4 til retstrikket flet eller det du skal bruge  
   for at opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Ret strik på pind 4 : 24m = 10cm

Materialer til hue 50 (50) 50 (50) 50 gram af garn farve 1.
   50 (50) 50 (50) 50 gram af garn farve 2.
   Garnet brugt til huen i opskriften er købt hos Ulg og Co 

Forkortelser  r = ret
   p = pind
   m = maske(r)
   2r sm = 2 ret sammen
   mm = maskemakør
   indt = indtagning (2 ret sammen)
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FLET HUEN
Jeg vil anbefale at du læser hele opskriften 
igennem før du påbegynder arbejdet.
Hvis du finder forklaringen på fletten/
entrelace svær at forstå anbefaler jeg at 
du hopper over på YouTube, og søger på 
entrelace, her kan du finde mange gode 
videoer hvor de viser hvordan 
entrelace strikkes.
 
OPSKRIFT
Slå 112 (112) 120 (120) m op på rundpind 3,5 
med garn farve 1 og strik rib (2r, 2vr) i 3 cm.
Skift til rundpind 4 og skift samtidig til garn 
farve 2, forsæt som forklaret herunder.

Første omg. med trekanter strikkes således:
1p: (r-side): 2r, vend arbejde så vr-siden 
vender mod dig (se billede nr. 1).
2p: (vr- side): 2vr, vend arbejde så r-siden 

vender mod dig (se billede nr. 2).
3p: 3r, vend (se billede nr. 3).
4p: 3vr, vend.
Fortsæt med at strikke frem og tilbage, strik 
en m mere hver gang du er på r- siden, indtil 
du har 8 masker på din højre p. 
Vend ikke arbejdet denne gang, fortsæt i 
stedet med næste trekant (se billede nr. 4).
Gentag 1-4p omgangen ud (se billede nr. 5).

Skift til garn farve 1 og strik de højre vendte 
kvadrater.
Du starter nu med den sidste bundtrekant 
på din højre p, forbind brundtrekanterne til 
en omg. ved at indsæt din højre p i kanten af   
den første bundtrekant (se billede nr. 5), du 
skal nu samle 8 m op langs kanten af trekant-
en (se billede nr. 6), vend herefter arbejdet.
* flyt første m over uden at strikke denne, (Se 
billede nr. 7), 6vr, herefter strikkes den sidste 
m sammen med den første m fra den venstre 
vendt kvadrat. (Se billede nr. 8). 
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Nu er arbejdet ført sammen.
Vend og før den første m over uden at strikke 
denne, 7 r
vend og gentag fra *, indtil du har brugt alle m 
fra den venstre vendt kvadrat. (se billede nr. 
9).

Efter de sidste m er strikket sammen, skal du 
ikke vende arbejdet, men blot arbejde videre.
Opsamling af m til den næste og de efter 
følgenen højre vendte kvadrat foregår lidt 
anderledes. 
Start ud således at du indsætter din p 
gennem kanden af den næste kvadrats bund 
kant fra r- siden mod v-siden (se billede nr. 
10), samle nu 8 m op på p. (se billede nr. 11).

Vent, flyt 1m over uden at strikke den, strik 7 
m som vist.
Vend og gentag fra * omg ud, således at du 
har højre vente kvadrater på hele omg. (Se 
billede nr. 12).

Fortsæt med de højre vendte kvadrater omg. 
ud.

Skift til garn farve 2 og strik de venstre vendte 
kvadrater.
Du starter ved igen at indsætte din p i kanden 
af kvadratet og samle en m op. (se billede 
13) Fortsæt med at samle op langs kanten 
indtil du har 8 m (se billede nr. 14), vend.

* Flyt første m over uden at strikke denne (se 
billede nr. 15), 7 vr, vend.
Flyt igen første m over uden at strikke denne, 
6r, Strik nu den sidste m sammen med den 
første m fra den højre vente kvadrat (se 
billede nr. 16), vend.
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Gentag fra *, indtil du har strikket alle m fra 
den højre vendt kvadrat med den nye 
kvadrat. (se billede 17), efter de sidste m er 
strikket sammen, skal du ikke vende arbejdet, 
men blot arbejde videre.

Samle nu 8 m op langs næste kant (se billede 
18) og gentag fra * omg ud (se billede 19).

Fortsæt skiftevise med højre og venstre 
vendte kvadrater til arbejdet måler ca 17 (18) 
19 (20) cm, ved færdig strikket kvadrat (målt 
fra start rib til top spids af kvadrat).

Du skal fortsætte med at lave højre og
venstre ventet kvadrater, du skal dog ved 
opsamling til næste omg. kun samle 7 m op 
til hvert kvadrat. 
Du har nu 98 (98) 105 (105) m på p.

Efterfølgende omg. samles der 6m op og 
sidste omg. samles der kun 5 m op til hvert 
kvadrat. 
Du har nu 84 (84) 90 (90) m på p
Fortsæt således:
1 omg: *2r sm* gentag fra *-* omg ud.
2 omg: *2r sm* gentag fra *-* omg ud.
Træk nu garnet gennem de rasterne m, stram 
til og hæft enden.

 MONTERING

Hæft ender og monter en pompon hvis dette 
ønskes
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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 #flethue, 
 #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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