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INSTRUKTION

Strikkefasthed
I glatstrik: 27 masker og 36 pinde  
= 10x10 cm
Se instruktioner for grundlæggende 
teknikker

Boblestrik: Strik (1 rm, 1 vm, 1 rm, 1 vm)  
i næste m, vend og strik 4 vm, vend,  
4 rm, vend, 4 vm, vend, strik 4 rm sam-
men, så der er 1 m tilbage.

OBS! Tag 1 m ind på følgende måde:
I starten af pinde fra retsiden: 1 rm, 
tag 1 m løs af, 1 rm, træk den løse 
maske over.
I slutningen af pinde fra retsiden:  
Strik, til der er 3 m tilbage, strik 2 rm 
sammen, 1 rm

Beskrivelse
Slå –a) 81 –b) 87 –c) 91 m op.  
Strik 6 pinde retstrik, og strik derefter 
glatstrik.
På 5. pind strikkes følgende: –a) 4 rm,  
* 1 boble, 3 rm *, gentag fra * til * 18 
gange, 1 boble, 4 rm –b) * 3 rm,  
1 boble *, gentag fra * til * 21 gange,  
3 rm –b) * 3 rm, 1 boble *, gentag fra  
* til * 22 gange, 3 rm.
Fortsæt med at strikke glatstrik.
Strik, til arbejdet måler –a) 11 cm  
–b) 12 cm –c) 13 cm, og luk herefter 
–a) 27 –b) 30 –c) 32 m af i hver side. 
Fortsæt med at strikke over de sidste 
27 m, tag 1 m ind i hver side som 
beskrevet under OBS! ovenfor:  
–a) hver 4. pind: 1 m 7 gange: [13 m] 
–b) hver 6. pind: 1 m 5 gange: [17 m] 
–c) hver 8. pind: 1 m 4 gange: [19 m]
Strik, til arbejdet måler –a) 21 cm  
–b) 23 cm –c) 25 cm, og luk herefter 
alle m af.

Babyhue med boblestrik

Størrelse: 
–a) nyfødt –b) 3 måneder –c) 6 måneder
Modellen på billedet er størrelse  
–b) 3 måneder 

Materiale
Baby Nature: –a) 1 –b) 1 –c) 1 nøgle
1 lille knap

Strikkepinde
3 mm



Montering 
Sy sømmene sammen bag på huen. Form huen ved at 
sy side A sammen med side B og C sammen med D.

Saml masker op langs side E.
–a) 29 –b) 32 –c) 35 m i højre side, 
–a) 14 –b) 17 –c) 20 m i midten, 
–a) 29 –b) 32 –c) 35 m i venstre side, 
Slå derefter –a) 34 –b) 38 –c) 41 m op til båndet: 
[–a) 106 –b) 119 –c) 131 m].
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Strik retstrik.
Knaphul: På 3. pind (fra retsiden) strikkes et knaphul på følgende måde: 
Strik, til der er 6 m tilbage, slå om, strik 2 rm sammen, strik pinden færdig.
Strik yderligere 3 pinde retstrik, og luk derefter alle m af.
Sy knappen fast på højre forkant.


