Lucretia - en lækker, vendbar hue
Design: Rachel Søgaard

C.F. Clemens: L. Holberg,
Statens Museum for
Kunst, public domain

Dette design er del af en
lille kollektion inspireret af
Ludvig Holberg’s værker.
Den dansk-norske digter
levede fra 1684-1754,
men selvom det er mange
år siden, havde Holberg
en særlig evne til at vise
– og udstille – forskellige
typer af mennesker, som
er lige så aktuelle i vore
dage som dengang.

Den vægelsindede - hende kender vi vist alle
sammen – de valg vi konstant står overfor:
chips eller gulerødder, tilbageholdende eller
frembrusende, sofaen eller fitness??? Listen er
uendelig lang, men her er man hjulpet godt på
vej – eller er man? Man kan i hvert fald skifte
mening undervejs. Huen er vendbar, så du kan
bruge den lys den ene dag og mørk den anden. Eller en grøn den ene dag og en blå den
anden.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana:
Farve A (den mørke): 65 g af fv 402 (Medium grey
melange)
Farve B (den lyse): 50 g fv 401 (Light grey melange)
Rundpind 3 og 4 mm, 40 cm. Strømpepinde 4 mm.
En hjælpepind til de centrerede indtagninger i dobbeltstrik.
Størrelse
onesize dame
Strikkefasthed
20 m x 40 p i mønster på p 4 mm EFTER VASK = 10
x 10 cm.
Særlige forkortelser og teknikker
Centr indt i dblstrik (centreret indtagning i dobbeltstrik): Fordel de næste 3 m med de forreste m på en
hjælpepind og de bageste på venstre pind. Tag først
ind i vrang over de bageste m og derefter over de forreste i ret.
Indtagning over de bageste m: Tag 2 m r løs af én
ad gangen. Stik venstre p fra højre mod venstre ind
i disse 2 m, og tag dem af højre p. Stik højre p ind i
disse 2 m plus den næste fra højre mod venstre, og
strik dem vr sammen.
Indtagning over de forreste m: Tag 2 m r løs af som
om de skulle strikkes r sammen, strik 1 r, træk de
løse m over.
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Dobbeltstrik (dblstrik)
1. omg: Del hver maske, så der ligger skiftevis en
mørk og en lys maske på pinden. Hold garnet over
pege- og langfinger, som når du strikker flerfarvestrik. Den lyse farve ligger inderst mod håndroden
over pegefingeren, den mørke ligger yderst mod
fingerspidserne over langfingeren. Der strikkes 1 vr
med mørk fra bagsiden af arbejdet, mens garnet holdes foran arbejdet og 1 r med lys fra forsiden, mens
garnet holdes bag arbejdet. Begge farver skal løbe
imellem de to lag.
På de følgende omg ligger maskerne delt op, klar til
at blive strikket.
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Arbejdsgang
Huen strikkes rundt nedefra og op, med en ribkant i
enkelt garn og derefter i mønster med dobbelt garn
Hue
Slå 136 m op på rundp 3 mm med fv A (den mørke),
saml omg og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr, til arbejdet
måler 10 cm. Skift til rundp 4 mm, og sæt fv B til, så
der strikkes med en tråd af hver farve. Tag 8 m ud
jævnt fordelt på 1. omg, og strik mønster med begge
farver på én gang således:
1. omg: Strik ret.
2. omg: Strik vrang.
3.-4. omg: Som 1. og 2. omg.
5. omg: Strik 1 r, *3 m dblstrik, 5 r*, gent fra * til *,
og slut med 3 m dblstrik, 4 r.
6. omg: Strik 1 vr, *3 m dblstrik, 5 vr*, gent fra * til
*, og slut med 3 m dblstrik, 4 vr.
7.-8. omg: Som 5. og 6. omg.
9.-12. omg: Som 1.-4. omg.
13. omg: *5 r, 3 m dblstrik*, gent fra * til * omg
rundt.
14. omg: *5 vr, 3 m dblstrik*, gent fra * til * omg
rundt.
15.-16. omg: Gent 13. og 14. omg.
Gent disse 16 omg 1 gang mere, og strik derefter 1.13. omg.
Nu skal der tages ind i toppen af pulden.
46. omg: *5 vr, centr indt i dblstrik, 5 vr, 3 m
dblstrik*, gent fra * til * omg rundt.
47. omg: *4 r, 3 m dblstrik*, gent fra * til * omg
rundt.
48. omg: *4 vr, centr indt i dblstrik, 4 vr, 3 m
dblstrik*, gent fra * til * omg rundt.
49. omg: 3 r, *3 m dblstrik, 9 r*, gent fra * til *, og
slut med 3 m dblstrik, 6 r.
50. omg: 3 vr, *centr indt i dblstrik, 9 vr*, gent fra *
til *, og slut med centr indt, 6 vr.
51. omg: 2 r, *3 m dblstrik, 7 r*, gent fra * til *, og
slut med centr indt, 5 r.
52. omg: 2 vr, *centr indt i dblstrik, 7 vr*, gent fra *
til *, og slut med centr indt, 5 vr.
53. omg: 1 r, *3 m dblstrik, 5 r*, gent fra * til *, og
slut med centr indt, 4 r.
54. omg: 1 vr, *centr indt i dblstrik, 5 vr*, gent fra *
til *, og slut med centr indt, 4 vr.
55. omg: *3 m dblstrik, 3 r*, gent fra * til * omg
rundt.
56. omg: *centr indt i dblstrik, 3 vr*, gent fra * til
*, men undlad at strikke den sidste m på omg, den
bliver en del af den følgende omg.
57. omg: *3 m dblstrik, 1 r*, gent fra * til * omg
rundt.
58. omg: *centr indt i dblstrik, 1 vr*, gent fra * til *
omg rundt.
Bryd garnerne, og træk begge ender igennem de
resterende m flere gange rundt. Hæft alle ender så
skjult som muligt. Husk, at huen skal være lige pæn
på begge sider.
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