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5-09 RUSSERHUE, ANNA-KARENINAHUE & MOBILTASKE
RUSSERHUE (B,C,E)
GARNKVALITET  Tindra (100% Polyester. Nøgle ca 50 g = 90 m)
 Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV RAGGI  Gästrike 4 tr, Vinga
STØRRELSER  XS/S(M/L) (Sort russerhue på billedet er strl M/L)
GARNFORBRUG
RAGGI  Ca 100(100) g (B: 1510 C: 1558 E: 1549)
TINDRA tråd 1  Ca 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61201)
TINDRA tråd 2  Ca 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61203)
PINDE  Nr 4.5
DESIGN  Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se
TEKST & GRADUERING  Camilla Krogsgaard
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen
STRIKKEFASTHED  Ca 13 m perlestrikning på p nr 4.5 = 10 cm – eller brug finere eller grovere pinde, sådan at strikkefastheden passer.

ANNA-KARENINAHUE (A,D,F) 
GARNKVALITET Tindra (100% Polyester. Nøgle ca 50 g = 90 m) 
 Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV RAGGI  Gästrike 4 tr, Vinga
STØRRELSER  S(M)L (Baby på billede har stl S, dreng og pige på billede har stl M)
GARNFORBRUG
RAGGI  Ca 40(60)80 g (A: 1510 D: 1510 F: 1574)
TINDRA tråd 1  Ca 30(35)40 g (A: 61200 D: 61200 F: 61201)
TINDRA tråd 2  Ca 30(35)40 g (A: 61201 D: 61201 F: 61202)
PINDE  Nr 4.5
DESIGN  Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se
TEKST & GRADUERING  Camilla Krogsgaard
STRIKKEFASTHED  Ca 13 m glatstrikning på p nr 4.5 = 10 cm - eller brug finere eller grovere pinde, sådan at strikkefastheden passer.

MOBILTASKE (G-K) 
GARNKVALITET  Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV  Super Soft Cotton
STØRRELSE  Ca 7½ x 13 cm
GARNFORBRUG  Ca 50 g (G: fv 8850 H: 8852 I: 8855 J: 8853 K: 8851)
HÆKLENÅL  Nr 2.5
TILBEHØR  Ca 1-2 cm velcrobånd (til klappen på tasken).
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se

FORKORTELSER  m=maske, lm=luftmaske, st=stolpe, sm=sammen

FORKLARINGER  OBS! Hele huen (A-F) strikkes perlestrikning med 3 tråde (=1 tråd Raggi, 2 tråde Tindra). 
 Kantm: Første og sidste m strikkes altid ret. Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.  
 Tag 1 m ind: Strik 2 m sm. 

PERLESTRIKNING  Omgang 1: Strik 1 rm, 1 vm omg ud. 
 Omgang 2: Strik rm over vm og vm over rm. 
 Fortsæt med at strikke omg 2 hele tiden. 

TIPS  Læs hele opskriften grundigt igennem, inden du begynder dit arbejde, så undgår du spørgsmål undervejs. 

RUSSERHUE (B,C,E) Skygge:  
 Slå 13(13) m op på pinde nr 4.5 og strik perlestrikning 1. omg = vrangsiden. Tag 1(1) m ud i begyndelsen og slutningen på 
 hver anden omg indtil der er 23(23) m. Når arb måler 12(12) cm sættes arb på en maskeholder. Øreklap: Slå 7(9) m op og 
 strik 3 omg, tag derefter 1(1) m ud på hver anden omg indenfor kantm til der er 13(19) m i alt. Når arb måler 9(11) cm: 
 Slå 5(7) m op i slutningen af omg og strik yderligere 5 cm. Sæt arb på en maskeholder. Strik en øreklap mere, men spejlvendt. 
 Begynd med øreklappen, som har 5(7) m i begyndelsen af arb, strik til der er 1(1) m tilbage, strik øreklappens m sammen 
 med den første m på skyggen, strik m på skyggen til der er 1(1) m tilbage, strik skyggens m sammen med den første m på 
 næste øreklap = 57(73) m. Strik yderligere 11(14) cm. Tag derefter 13(20) m ind jævnt fordelt på næste omg = 44(53) m. 
 Strik 3 omg. Tag 12(17) m ind jævnt fordelt  = 32(36) m. Strik 3 omg. Tag derefter 8(12) m ind jævnt fordelt  = 24(24) m. 
 Strik 1(1) omg. På næste omg strikkes alle m sammen 2 og 2 indenfor kantm. Strik 1(1) omg. Bryd garnet og træk det 
 igennem m. 

MONTERING  Sy sømmen sammen midt bag på og hæft enderne omhyggeligt. 

VASKERÅD  På alle vore banderoler finder du vaskeanvisninger for garnkvaliteten. Til det færdige produkt anbefaler vi skånevask. Strikkede 
 arbejder vaskes med vrangsiden ud. 

Version 1

GARNOPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion og publicering af 

materiale og tekster er ikke tilladt uden tilladelse fra Järbo Garn AB.

TAK TIL
KLÄDER & TILLBEHÖR EXIT — Valbo köpcentrum



 www.jarbo.se

ANNA-KARENINAHUE (A,D,F)
 Slå 50(68)74 m op på pinde nr 4.5 og strik rib 2 rm, 2 vm. Begynd og slut med 1 kantm, 1 vm, 2 rm. Efter ca 11(12)13 cm 
 strikkes glatstrikning. På 1. omg (retsiden) tages 8(10)12 m ind jævnt fordelt (ca hver 5.-6.m strikkes sammen) = 42(58)62 m. 
 Strik 3 omg uden indtagninger. På næste omg tages 10(12)15 m ind jævnt fordelt (ca hver 3.-4. m strikkes sammen) 
 = 32(46)47 m. Strik 1 omg uden at tage ind og på næste omg tages 10(16)15 m ind jævnt fordelt (ca hver 2.-3. m strikkes 
 sammen) = 22(30)32 m. Strik 1 omg uden indtagninger og strik herefter alle m sammen 2 og 2 = 11(15)16 m. Strik 1 omg 
 vrang uden indtagninger, bryd garnet og træk det gennem de resterende m. 

MONTERING   Træk toppen sammen og hæft enderne godt. Sy huen sammen med 1 tråd Raggi. Form overdelen på huen, så den bliver flad 
 på midten efter ribben. 

VASKERÅD  På alle vore banderoler finder du vaskeanvisninger for garnkvaliteten. Til det færdige produkt anbefaler vi skånevask. Strikkede 
 arbejder vaskes med vrangsiden ud. 

MOBILTASKE (G-K)
HÆKLEFORKLARINGER  Begynd hver omg med 3 lm og slut hver omg med st i lm til slut. Lav nedtag gennem begge maskebuer. De 3 lm i begyndelsen 
 af hver omg regnes ikke som st. 
 Luftmaske (lm): Lav 1 løkke, *stik hæklenålen ned og træk 1 m op, gentag fra * til det ønskede antal m. 
 Stolpe (st): Lav 1 omslag om hæklenålen, stik nålen ned i den forrige omgangs m og træk 1 m op (=3 m på nålen), træk 
 2 m igennem, slå om, træk igennem de sidste 2 m. Stolpe sammen (st sm): Hækl så mange st som står angivet men lad 
 1 m blive tilbage på hæklenålen for hver st, træk til slut gennem alle m. 

MOBILTASKE  Slå 39 lm op med hæklenål nr 2.5. 
 Omgang 1: Begynd i 4. lm og hækl 36 st. 
 Omgang 2: Spring over 1. st, hækl 35 st, 2 st i 3. lm. 
 Omgang 3: 1 st i 1.st, 36 st, 1 st i 3. lm. 
 Omgang 4: Spring over 1. st, hækl 37 st, 2 st i 3. lm. 
 Omgang 5: Spring over 1. st, 2 st sm 36 st, 1 st i 3. lm. 
 Omgang 6: Spring over 1. st, 36 st, 2 st sm. 
 Omgang 7: Spring over 1. st. 2 st sm. 34 st, 1 st i 3. lm. 
 Omgang 8: Spring over 1. st, 34 st, 2 st sm. 
 Omgang 9: 11 sm, 3 lm, 24 st, 1 st i 3. lm. 
 Omgang 10-16: Spring over 1. st, 24 st, 1 st i 3. lm. 
 Bryd garnet. Fold tasken sammen og sy den korte og den lange side. 
 Halsrem: Slå ca 200 lm op, begynd i 4. m og hækl 2 omgang st. 
 Sy båndet fast på bagsiden. 
 Lukning på klappen: Sy et lille stykke velcrobånd på som lukning på indvendig side af klappen og på modsatte side.

VASKERÅD  På alle vore banderoler finder du vaskeanvisninger for garnkvaliteten. Til det færdige produkt anbefaler vi skånevask. Strikkede 
 arbejder vaskes med vrangsiden ud. 
 


