
art. 8934XX

Esther by Permin
43-58 2½-3 5x1 n. 36+26+27+14+09



Vi elsker at se hvad I strikker, så følg os gerne på Instagram @bypermin og @carlperminsv, og del gerne dit arbejde og din process 
med hashtagget #bypermin. 

Esther hue i restegarn fra Pingvinbluse (art. 893480)

Størrelse, hovedet omkreds: 43 (46) 49 (52) 55 (58) cm
Størrelsse, huens omkreds: 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm

Garn:  Esther by Permin 

Huen på billedet er strikket i følgende farver: (rester fra Pingvinbluse)
883436/navy, 883426/råhvid, 883427/saffran, 883414/rød, 883409/lys denim

Tilbehør:  Maskemarkører

Pinde: Strømpep. 2,5 mm og 3 mm

Strikkefasthed: 26 m x 36 omg glat strik = 10 x 10 cm med p. 3 mm.
 Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Forkortelser: p = pind(e), r = ret, vr = vrang, m = maske, omg = omgang, sm = sammen 

Hue:
Slå med strømpep. 2,5 mm, over dobbelt pinde, 96 (104) 112 (120) 128 (136) m op og strik 3,5 cm rundt i rib *1 r, 1 vr*.
Skift til p 3 mm og glat strik. Tag på første omg 8 m ud jævnt fordelt til 104 (112) 120 (128) 136 (144) m. Strik 8 (9) 10 (10) 
10 (11) cm lige op og sæt herefter en markør efter hver 8. m. På næst følgende p tages ind ved at strikke de to sidste m 
før markøren 2 r sm. Tag ind på denne måde på hver 3. omg totalt 7 gange. Tag markørerne væk. Strik 2 omg glat.  Strik 
nu 2 r sm omg rundt. Strik 1 omg glat strik. Klip garnet af og træk tråden igennem de sidste m og træk til. Hæft enden 
omhyggeligt. Hæft ender og damp arbejdet let.

Striber:
På denne hue er striberne strikket med 2 omg/farve, men du kan selvfølgelig strikke stribernes bredde efter dit eget 
ønske og smag. For at få en pænere overgang ved farveskift, strikkes således:
På første omg med ny farve strikkes alle m r. På anden omg løftes første m løs af, uden at strikke den, fortsæt videre i glat. 
Sno garnet du strikker med rundt om de øvrige farver på en ny omg.


