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Side 2

Str. mdr: 3/6 (12) 24

Personligt brystmål cm: 84 92 100

Forbrug, ngl.:  2 2 2

Pinde: 40 cm rundpind 3½ og 4 mm

Kvalitet: BUMBO Soft Merino

Strikkefasthed: 22 m i glatstrik på p 4 mm = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Elefanthuen strikkes nedefra og op.

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik, som er vasket og tørt. Derfor er det vigtigt, at du laver 
en strikkeprøve i garnet, inden du går i gang. Vask prøven 
efter anvisningen og lad den tørre, inden du tæller dit 
maskeantal indenfor 10 x10 cm. Måske skal du justere pind 
op eller ned i str. for at ramme den angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Udt h: Stik venstre p ind under lænken mellem to m bagfra 
og strik lænken r.

Udt v: Stik venstre p ind under lænken mellem to m forfra 
og strik lænken drejet r.

3 dr sm: 1 m løs af, 2 dr sm, træk den løse m over.

OPSKRIFT
Slå på rundp 3½ mm i alt 120 (130) 140 m op og strik 
4 omg rib (1 r, 1 vr). Skift til rundp 4 mm. Omgs start er 
midtbag.

Fortsæt i glatstrik med ind- og udtagninger således:
*1 r, 1 udt-v, 10 (11) 12 r, 3 dr sm, 10 (11) 12 r, 1 udt-h*, gentag 

fra * til * i alt 5 gange. Gentag disse ind- og udtagninger 
på hver 2. omg i alt 5 (7) 9 gange. Derefter fortsættes 
kun med at strikke 3 dr sm (5 steder på omg) yderligere 3 
gange = 90 (100) 110 m.

Strik 10 omg rib (1 r, 1 vr) lige op.

Bryd garnet og flyt 37 (41) 45 m over på højre p uden at 
strikke dem, sæt de næste 17 (19) 21 m til at hvile. Sæt garn 
til og fortsæt frem og tilbage i glatstrik, samtidig med at 
der lukkes for 2 x 1 m i begge sider = 69 (79) 89 m. 

Strik lige op, indtil arb måler 18 (21) 24 cm. Læg arb r mod 
r og strik m sm 2 og 2, samtidig med at der lukkes af.

Ansigtskant
Sæt de hvilende m på rundp 3½ mm og strik ca. 96 (108) 
120 m op langs ansigtskanten, 1 m for hver m og 1 m for 
hver p, men spring hver 3. p over. 

Strik 7 omg rib (1 r, 1 vr). Luk af og hæft ender.
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I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
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