
www.iBirk.dk © 2009  -  Side 1  -  Djævlehue helt uden vrang 

 

Djævlehue – helt uden vrang iBirk.dk 

Af Irene Birk, Efteråret 2009 (redigeret januar 2011)   

Denne djævlehue er min favorithue til småbørn. Den sidder dejligt 

tæt om ørerne og glider ikke omkring på hovedet – heller ikke når 

hovedet vendes fra side til side under middagsluren.  

Og så er den nem at strikke. Ikke en eneste vrangmaske er 

inkluderet. 

Opskriften er udformet, så du kan benytte enhver garntykkelse og 

pindestørrelse du ønsker. Derfor er det nødvendigt at lave en 

strikkeprøve i glatstrik med ønsket garn og pind før du går i gang, 

og derefter selv beregne det nødvendige antal masker. Til gengæld 

er huen så tilpasset dit barns egne mål. 

Har du spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte mig 

på info@ibirk.dk.  

Opskriften er kun til privat brug. 

 

Masker, mønstre og teknikker benyttet i opskriften 

Retstrik: Alle pinde strikkes ret.  

Glatstrik på rundpind: Alle pinde strikkes ret.  

Centreret dobbeltindtagning: Løft 2 masker løst af, som om du skal strikke dem ret 

sammen (før højre pind ind gennem to masker fra venstre side, som når du strikker 

2 masker ret sammen, men løft dem over på højre pind uden at strikke ret). Strik 1 

ret, og træk de 2 løse masker sammen over. 

Se video her: www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php#dobbelt 

 

Tag 1 ud i lænken bagfra: Løft lænken mellem maskerne op bagfra med venstre 

pind. Strik omkring det forreste maskeled af lænken. 

Tag 1 ud i lænken forfra: Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre 

pind. Strik omkring det bagerste maskeled af lænken (som ved drejet ret).  

Se videoer her: www.paapinden.dk/strikkeguide/udtagninger.php#ret 

 

For at kunne benytte denne opskrift, er det nødvendigt at strikke en strikkeprøve. Se her, hvordan du gør: 

www.paapinden.dk/tipsogtricks/strikkeproever 

Har du brug for hjælp til beregning af strikkefastheden, så kig her:  

www.paapinden.dk/tipsogtricks/beregn-strikkefasthed 

http://www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php#dobbelt
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/udtagninger.php#ret
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/strikkeproever.php
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/beregn-strikkefasthed.php
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Strikkefasthed i strikkeprøve af glatstrik 

Valgt pindestørrelse   

Mål maskefasthed på strikkeprøven (antal masker pr. 10 cm)  masker pr. 10 cm 

Bestem antal masker pr. cm ved: 
 

masker pr. 10 cm 

10 
A: masker pr. cm 

 

Mål og maskeopslag 

Tag et mål omkring barnets hoved B:  cm 

Bestem antallet af masker der skal slås op ved at multiplicere 
antallet af masker pr. cm med målet omkring hovedet A x B = masker 

Rund op til nærmeste maskeantal deleligt med 6 XX: masker 

Del maskeantallet med 6 YY: masker 

 

Normalvis strikkes en hue med 10 % færre masker i omkredsen end målet om hovedet giver. Dette gøres 

for at få en hue som sidder godt fast til hovedet. Det er ikke nødvendigt at reducere antallet af masker på 

denne hue, da formen på djævlehuen gør, at omkredsen reduceres automatisk. 

Del målet om barnets hoved med 6  ZZ = B / 6 =  cm 

 

Strikker du huen som en gave, kan du bruge disse standardstørrelser: 0-3 måneder: 32-38 cm, 3-6 måneder: 

38-43 cm, 6-12 måneder 43-47 cm, 1-2 år: 48-51 cm, 2-4 år: 51-54 cm, 4-8 år: 55-56 cm. 

Kanten 

Slå XX masker op på en rundpind og strik 5 pinde retstrik frem og tilbage (strik ikke rundt endnu). Strikker 

du i meget tykt garn kan du nøjes med 3 pinde retstrik og strikker du i meget tyndt garn kan du øge antallet 

til 7 pinde.  

Jeg strikker huen på rundpind med den magiske løkke, men den kan også strikkes på strømpepinde, hvis 

det foretrækkes. Se den magiske løkke her: http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php 

Placer maskemarkører 

Strik en pind ret, mens du placerer maskemarkører. Første markør 

placeres lige efter første maske. Herefter placeres en markør for hver 

sjettedel masker (= for hver YY masker).  

Maskemarkørerne vil i det følgende hjælpe dig til at holde styr på 

mønsteret. 

 

 

Et tip til at undgå indviklede garnender 

Strikker du med striber og har derfor mange garnender hængende løst 

fra strikketøjet, så er her et lille tip til at få styr på garnenderne. 

Benyt en lille hårklemme til at samle alle garnender og hægt dem fast i 

bunden af strikketøjet. Således slipper du for indviklede garnender, 

mens du strikker. 

http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
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Huen tager form 

Maskerne samles, så der fra nu af strikkes rundt. Der strikkes glatstrik, mens der tages ind og ud ved 

maskemarkørerne på hver anden pind for at give huen form. 

Første pind: 

 Strik 1 ret, flyt 1. maskemarkør, og tag 1 ud i lænken forfra. 

 Strik ret til der er to masker tilbage til 2. maskemarkør.  

Lav en centreret dobbeltindtagning (markøren tages af og placeres efter indtagningen). 

 Strik ret til der er en maske tilbage til 3. maskemarkør.  

Tag 1 ud i lænken bagfra, strik 1 ret, flyt markør, tag 1 ud i lænken forfra. 

 Strik ret til der er to masker tilbage til 4. maskemarkør.  

Lav en centreret dobbeltindtagning (markøren tages af og placeres efter indtagningen). 

 Strik ret til der er en maske tilbage til 5. maskemarkør.  

Tag 1 ud i lænken bagfra, strik 1 ret, flyt markør, tag 1 ud i lænken forfra. 

 Strik ret til der er to masker tilbage til 6. maskemarkør.  

Lav en centreret dobbeltindtagning (markøren tages af og placeres efter indtagningen). 

 Strik ret frem til sidste maske (en maske før 1. maskemarkør). Tag 1 ud i lænken bagfra. 

 

Anden pind: Strik ret uden ind- og udtagninger. 

Gentag de to pinde til huen måler ZZ cm fra kantens afslutning (tag målet langs udtagningerne). 

     

Centrerede dobbeltindtagninger Udtagninger i lænken 

 

Herefter fortsættes med centrerede dobbeltindtagninger omkring 2., 4. og 6. 

maskemarkør på hver anden pind. Alle udtagninger udelades. 

Fortsæt til der er 6 masker tilbage.  

Vil du pynte toppen, så spring videre til næste afsnit. Ønsker du intet pynt på 

toppen, så strik to ret sammen 3 gange. Bryd garnet og træk garnenden gennem 

de sidste 3 masker.  

Stram til og hæft alle ender. 
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Vil du pynte på toppen? 

Vil du pynte på toppen, er her et par forslag til, hvad du kan gøre. 

En kort hestetømme 

Placer de sidste masker på en strømpepind, strik ret *skub maskerne tilbage til 

starten af den pind de sidder på og træk garnet om bag arbejdet. Start herefter igen 

på retsiden og strik 1 pind ret*. Gentag fra * til * til ønsket længde opnås. 

Strik to ret sammen 3 gange. Bryd garnet og træk garnenden gennem de sidste 3 

masker. Stram til og hæft alle ender. 

 

En stjerne på toppen 

Strik 2 cm hestetømme (se herover). Strik så en hulrække-omgang således: slå om, 2 

ret sammen (gentages 3 gange til omgangen er slut). Strik igen 2 cm hestetømme. 

Strik to ret sammen 3 gange. Bryd garnet og træk garnenden gennem de sidste 3 

masker. Før spidsen af hestetømmen ned gennem hestetømmen, stop når du når 

halvvejs (hvor hulrækken er). Hulrækken vil så danne en lille stjerne på toppen. 

Hæft alle ender. 

Alternativt kan du sno en snor (samme metode som bindesnorene) eller flette en fletning til toppen. 

 

Bindesnore 

Sidste opgave er at lave bindesnore til at binde huen under hagen. Se evt. videovejledning her: 

http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik  

       

Tag et stykke tilpas langt garn – omkring 6 gange længere end ønsket færdig længde (afhænger dog af 

garnet). Læg garnet dobbelt og bind enderne sammen med en knude. Inden du snor garnet føres det 

gennem øreklappen, hvor bindesnoren skal sidde. Lad huen hænge på garnet, mens du snor, herved undgås 

senere montering. 

Sno garnet til det er godt stramt. Tag herefter fat midt på det snoede garn (hvor 

huen er placeret), læg dobbelt og lad det snoede garn tvinde sig sammen. Glat efter 

med fingrene, så snoningen jævnes ud. Bind en knude for enden og klip 

garnresterne af.  

 

Tag huen på og bliv varm om ørene… 

http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php

