
Hue størrelse Medium til damer - Vanter One Size
Materialer:  
Garn:  Refleksgarn - 90% bomuld, 10% refleks 
Pinde:   Strikkepinde nr 5 og nr 6 
Forbrug: 5 ngl á 53 m.
Forklaringer:  Omg: omgange 

Arb: arbejdet 
R: ret, Vr: vrang

Opskriften:
Hue: Strikkes på en lille rundpind 60 cm 
Slå 54 -60 m op på pind 6. Str. M - L
1. omgang ret, derefter 1 ret, 1 vr. 3 cm.
Herefter strikkes perlestrik 21 - 23 cm.
Strik en omgang ret.
Nu begynder indtagningen, strik 2 ret, 2 ret sm omgangen ud.
Det samme på næste omgang, bryd garnet og træk det gennem de resterende 
masker og træk godt, hæft garnet rigtig godt.
Vanter: 
Venstre vante:
Arbejdet strikkes rundt på strømpepinde nr. 5. Slå 28 - 32 m op og strik en om-
gang ret, herefter strikkes 5 cm rib 1 ret - 1 vr.
Fortsæt resten af vanten i glatstrikning. Når arbejdet måler 10 - 12 cm tages 1 
m ud på hver side af den 1. m på omgangen ( kile til tommelfingeren ). Tag ud på 
hver side af de nye masker 4 - 5 gange. Herefter sættes de 9 - 11 tommelfinger-
masker på en tråd. Slå 1 ny m op bag maskerne på tråden. Fortsæt til arbejdet 
måler 20 - 22 cm.

Nu strikkes 2 m drejet sm før omgangens 1. m og de næste 2 m ret sm.
På samme måde i slutningen af 2. strømpepind og begyndelsen af 3. pind.
Tag ind på hveranden omgang på samme måde, bryd garnet og træk det gennem 
de restende masker.
Tommelfinger:
Sæt de 9 - 11 fra tråden tilbage på strømpepinde nr. 5 og strik 2 masker bag mask-
erne. Fortsæt rundt med glatstrikning til tommelfingeren måler 5 - 6 m målt fra 
hvor maskerne blev sat tilbage på strømpepinde.
På næste omgang strikkes alle masker ret sammen to og to. Bryd garnet og træk 
det gennem de resterende masker. Hæft godt.
Højre vante strikkes på samme måde.

Hue og vanter Refleks effekt


