Hue med diamantmønster
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STØRRELSE: One-size. Omkreds ca. 50 cm.
GARN: Fnug fra Cleo Garn. Minisæt med 5 x 20g. 366 m/100g i farven ‘Kong Vinter’
STRIKKEFASTHED: Ca. 30m = 10 cm på pind 3 i glatstrik. Pas på ikke at strikke for stramt ved farveskift, da huen skal
kunne give sig en del for at passe.
FARVEKODER: Denimblå: 1, lys aqua: 2, mørk aqua: 3, marineblå: 4, blå speckles: 5.
OPSKRIFT
Slå 138 m op på rundpind 3, indsæt en markør ved omgangens begyndelse og strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i 3 cm.
På næste pind strikkes ret, og der tages jævnt ud til 152 m. Begynd nu diagrammet og strik mønster til arbejdet
måler ca. 18 cm fra ribben. Alle masker strikkes ret.
Farverne skiftes i flg rækkefølge eller efter ønske: Fv 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 1.
Slut med farve 1 på pind 12 af diagrammet.
Fortsæt med farve 1 og tag nu ind således (skift evt. til strømpepinde, når der bliver for få masker på pinden til at
det er behageligt at strikke på rundpind):
Pind 1: tag 2 masker ind jævnt fordelt = 150m.
Næste pind: *Strik 8 r, 2 r sm.* Gentag fra * til * omgangen ud = 135 masker på pinden.
Næste pind: *Strik 7 m, 2 r sm*. Gentag fra * til * omgangen ud = 120 masker på pinden.
Forstsæt på samme måde, idet der på hver pind strikkes 1 m mindre inden indtagningerne end på foregående
pind, indtil der kun er 1 maske mellem hver indtagning = 30 masker tilbage på pinden.
Strik på næste pind alle masker 2 r sm, bryd garnet og træk gennem de resterende masker og hæft alle ender.
Skyl det færdige arbejde og lad det tørre fladt. Hvis garnet strækker sig meget efter vask, kan arbejdet med fordel
tørres kortvarigt i tørretumbleren på lav varme, når det er 80-90 % tørt og indtil det er helt tørt. Det bringer det
tilbage i facon.
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