Djævlehue på pind 4.5 i kraftigt garn
- som får en fantastisk flot struktur

Størrelse: 1/3 - 6/9 - 12/18 mdr (2 - 3/4) år
Str i cm: 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104)
Pinde nr. 4.5
Garn til pinde 4.5-6 ca. 1 nøgle til de 2 første størrelser, 1, 3 nøgler til de store størrelser.
Hæklenål nr. 3
HUE:
Slå 21-25- 29- (33 -38) m op på p 4,5. Strik retstrik samtidig med at der tages 1 m ud i højre side
og der tages 1 m ind i venstre side således:
1.p (= retsiden): 2 r, slå om (= 1 udtagning), strik til der er 4 m tilbage og strik 2 r sm, 2 r.
2.p (= vrangen): Strik ret (omslaget strikkes drejet ret, dvs strik i bagerste del af m i stedet for
forreste del af m).
Gentag disse 2 p til arb måler 5½-6-6½ (7-8) cm.

Nu tages der 1 m ind i højre side og der tages 1 m ud i venstre side således:
Retsiden: 1 r, tag 1 m løs af p, 1 r, træk den løse m over, strik til der er 2 m tilbage, slå om, strik 2
r.
Vrangsiden: Strik ret (omslaget strikkes drejet ret).
Gentag disse 2 p til der er strikket 5½-6-6½ (7-8) cm mere.
Nu tages der 1 m ud i højre side på hver 4.p og 1 m ind i venstre side på hver 2.p til arb måler 15½16½-17½ (18-19) cm fra opslåningskanten. Sæt en mærketråd eller mærke sikkerhedsnål i hver
side af arb.

Nu har du strikkes halvdelen af arbejdet (til spidsen som går ned i panden foran) og du fortsætter
på samme måden på den anden side.
Tag 1 m ind i højre side på hver 4. p og tag 1 m ud i venstre side på hver 2.p. til arb måler 20-21-22
(22-22) cm.
Nu tages der 1 m ind i venstre side på hver 2.p og der tages 1 m ud i højre side på hver 2.p. til arb
måler 25½ -27-28½ (29-30) cm.
Nu tages der 1 m ind i højre side på hver 2.p og der tages 1 m ud i venstre side på hver 2.p til
færdig mål = 31-33-35 (36-38) cm. Luk af.

Montering: Baghovedet på huen = den side af arb som har 2 hele spidser og 2 halve spidser. Den
midterste af de 3 hele spidser i højre side af arb (= den buttede spids) går ned i panden foran.

Sy først den forreste
spids sammen

Sy dernæst disse spidser
sammen

Sy til sidst huens
bagsøm sammen

pandespidsen
Midten af huen
afmærknings
pinde

Sy huen sammen, først den forreste spids på forsiden af huen, så de to sidespidser og til sidst
bagsømmen af huen.
Bindebånd: I spidsen af huen, den spids der går ned om ørerne hækler du en fastmaske og 44
luftmasker, så hækler du kædemasker hele vejen tilbage og slutter med en km i første fastmaske.

