Kvaster - både i fake pels og i kaninpels. De er superbløde
og giver lige enhver hue ”en prik over i´et”.

På billedet ser du fra venstre og nederst ser du de brune/lyse
og hvide kanin pelskvaster i forskellige størrelser:
De mindste måler 5 cm i diameter og de største 9 cm.
De er håndlavede og koster fra 20 kr.
De blå/sorte og de grå/sorte er af akryl og måler 7 - 11 cm.
De er håndlavede og koster fra 25 kr.
Bestil på aase@aktivstrikdesign.dk eller sms 22358892.

Dagmar´s hue -

en skøn Beanie
i 4 størrelser,
strikket i lækre kvaliteter

Forkortelser: r = ret
omg = omgang
sm = sammen
dr = drejet
arb = arbejdet

vr = vrang
p = pind
m = maske
beg = begyndelse
Mm = maskemarkør

Slå 6 m op med p nr. 5½, skub m hen i den anden ende af rundpinden og strik 1 r og 1 dr r i hver m - idet der indsættes magic
loop efter 6 m. Strik 1 omg r og sæt Mm ved omg beg.

Dagmars hue - Beanie (202043-50-59)

Størrelse 50(53)56(59).
Passer hovedvidde: 50(53)56(59) cm.
50 g Loch Lomond,
100% økologisk uld, 150 m/50 g og
25 g SILKY KID,
72% mohair og 28% silke, 210 m/ 25 g.
Begge kvaliteter er fra BC Garn.
Håndvaskes max. 20 grader. Brug ikke skyllemiddel.
Hele arbejdet strikkes med 1 tråd Loch Lomond og 1 tråd
SILKY KID - sammen.
Rundpinde nr. 4½ og 5½.
Strikkefasthed: 18 m x 23 p glat på p nr. 5½ måler 10 x 10 cm.
Hvis målene ikke passer, må forsøges med tykkere eller tyndere
pinde.
Huen strikkes fra toppen med udtagninger, derefter et lige stykke
og afsluttes med en bred kant af dr rib.

3. omg: *1 r, 1 r og 1 dr r i samme m* - gentag *-*. Derefter 1
omg r.
5. omg: *2 r, 1 r og 1 dr r i samme m* - gentag *-*. Derefter 1
omg r.
Fortsæt sådan med udtagninger på hveranden omg og udtagningen strikkes hver gang i den m, der på forrige omg blev taget ud.
Når der er strikket 13(14)15(16) omg med udtagninger, er der
84(90)96(102) m på p.
Strik 12 cm ligeud - målt fra sidste udtagning - og skift så til p
nr. 4½. Strik dr rib - 1 dr r, 1 vr - og strik på første omg hver 7.
og 8.(8. og 9.)7. og 8.(7. og 8.) m sm 10(10)12(12) gange. Fortsæt i dr rib og efter 20 omg lukkes af med italiensk aflukning.
Hæft enden nederst på huen. Skal der en kvast i toppen, så træk
garnenden ind på vr-siden og brug den til at fastgøre kvasten
med, ellers hæftes også denne ende.
Se mere om kvaster på bagsiden.

