Rosas hue
Huen er inspireret af Lene Holme Samsøe's
sweater Rosa og hendes mønsterrapport er
genbrugt i huens mønster.
Den er på strikket i "Uldgarn fra Bjerget".
50 gram 2-trådet, farvet i smuk blågrå.
Pind 4½ og rundpind 5, ærmepinde 5.

Slå 87 masker op på pind 4 1/2. Strik rib (1r, 1vr), begynd med ret i første maske på 1. pind
(vrangsiden). Strik 13 pinde, så du slutter med vr-pind. Tag på den sidste pind jævnt ud til 92
masker. Skift til rundpind nr. 5.
1. pind: Strik 13 vr, 1 r, 2 vr, 4 r, 2 vr, 1 r. Dette strikkes i alt fire gange.
2. pind: De 13 vrangmasker strikkes således: 1 vr, 1 drejet ret (strikkes 6 gange= 12 m),1 vr til
slut. Borten med snoning: 1 patent-m (Strik ret i masken under masken på pinden), 2 vr, 2
masker sættes på hjælpepind bagved arbejdet, strik 2 ret og strik derefter de 2 retmasker fra
hjælpepinden, 2 vr, 1 patent-m. Gentag 4 gange.
3. pind: Som pind 1.
4. pind: 1vr, 1 drejet ret (dr), (gentages 6 gange), 1 vr. 1ret patent, 2 vr, 4 r, 2 vr, 1 ret patent.
(Gentages 4 gange). Det er vigtigt, at de drejede retmasker ligger over hinanden.
Gentag disse fire pinde NÆSTEN 5 gange. På den sidste "4. pind" (faktisk den 20. pind) begyndes
indtagningen og den strikkes således:
20. pind: "1 vr, 1 dr"-mønsteret fortsættes. Men den sidste vrang-m strikkes sammen med den
følgende patent-m (dvs. Strik ned i masken under masken på pinden og så igennem vrangmasken
også), 2 vr, 4 ret, 2 vr, patent-m løs af, strik 1 vr og løft patent-m over. På hver omgang tages der
altså 8 masker ind.
Det er altså feltet med "knuder", der bliver 2 masker smallere, mens borten med patentmasker/
snoninger fortsætter. Her er det ekstra vigtigt at holde øje med, at de drejede masker ligger over
hinanden. Ellers kommer der ingen knuder.
Fortsæt nu de fire pinde, blot med indtagning på hver 4. pind. (Altså ikke indtagning, når der laves
snoninger på 2. pind). Dette fortsættes til der kun er én vr-m mellem patent-maskerne.
”4”. pind (indtagningspind): De 2 patent-striber med vr-m imellem, strikkes sammen til én patentstribe: 1. patent-m tages løs af, 2. patent-m strikkes sammen med vr-m og 1. patent-m løftes over.

”8”. pind: De 2 masker tages ind på hver side af patent-masken i vrang-maskerne inden
snoningen: Pinden stikkes igennem alle tre masker på én gang: Patent-m og vrang-m først og så
vr-masken efter også og de strikkes alle tre på én gang.
”12”. pind: Som sidste indtagning, så der efterfølgende kun er patent-m og snoning på pinden.
20 masker i alt.
”13”. pind: strik alle masker sammen to og to i retstrikning, bryd garnet og træk det gennem de
sidste 10 masker.
Sy ribstykket sammen med maskesting. Hæft enderne smukt på bagsiden.
God fornøjelse!! VH Dorte Bruun
PS. Opskriften til sweateren herunder finder du i Lene Holme Samsøe´s bog: ”Suveræn strik på
den feminine måde”.

