Dejlig nem hue
STRIK TIL EN SØMAND

Hovedomkreds

53-57 cm

58-62 cm

Garnforbrug

ca 60 g

ca 75 g

Garnforslag: Mayflower Easy Care Classic 106 m pr 50 gr (Merino superwash uld, der kan maskinvaskes og tørretumbles)

Strikkefasthed i glatstrik: 22 masker = 10 cm på pinde nr 4
Der skal bruges en rundpind på 40cm og stømpepinde.
(Alternativt kan huen strikkes med teknikken magic loop, hvor der kun bruges en 80/100 cm rundpind nr 4)

Opskrift
Slå 104/120 masker op på rundpind nr 4
Strik rundt i rib 2 ret, 2 vrang til arbejdet måler 21/23 cm ( Huen ser mega smal ud, men er dejlig elastisk og tilpasser sig
hovedet fint)

Nu skal du til at tage ind. Skift til strømpepinde når det er nødvendigt.
1. Omg.: Tag alle 2 vrang ind til 1 maske (strik 2 vrang sammen) = 78/90 masker
2.-3. Omg: Strik ret over ret og vrang over vrang
4. Omg: Tag alle 2 ret ind til 1 ret (strik 2 ret sammen) = 52/60 masker
5.-6. Omg: Strik ret over ret og vrang over vrang.
7. Omg: Strik alle maskerne ret sammen 2 og 2 = 26/30 masker
8.-9. Omg: Strik ret
10. Omg: Strik alle maskerne ret sammen 2 og 2 = 13/15 masker.
11. Omg: Strik ret
12. Omg: Strik alle masker ret sammen 2 og 2 til der er 1 maske tilbage, denne strikkes ret = 7 / 8 masker

Klip tråden, og træk den igennem de resterende masker, stram tråden og hæft godt.
Hæft de øvrige tråde i huen (starten og da du skiftede til nyt garnnøgle)
Buk de nederste 4-5 cm op, og vupti har du en lækker varm hue til søfolkene

Hvad bruges mit strik til?
Pakkerne bliver sammen med julekort uddelt i Grønland og Danmark – på havne – og til besætninger, som er på arbejde juleaften.
Flere beretninger fra både danske og udenlandske sømænd vidner om den store glæde, de føler, ved at nogen tænker på dem.
Umiddelbart kan man tænke, at kan det være rigtigt, at sådan en bette pakke og en håndskreven hilsen kan udløse så megen glæde. Ja! Ældre søfolk husker også pakker givet for år tilbage.
Et Eksempel: Tatoverede sømænd kan blive spage i mælet juleaften
Det er imponerende med gaver til ukendte sømænd. Så kort kan det siges af en tidligere sømand. Ivar Holm fortæller
stadig
om dengang, han fik julegaver fra Sømandsmissioner rundt i verden. Når han af og til holder foredrag om sin tid som sømand, er
julen et yndet emne for tilhørerne.
”Første gang var i 1962, hvor vi lå med ”Skoleskibet Danmark” i Funchal, Madeira, siden en gang i DFDS’s ”Andros”, da vi lå i Hamborg og en gang i Australien med Mærsk’s ”Dorthe Mærsk”.
Han fortæller, at de sømænd der ikke havde familie, måske ikke fik andre gaver end den fra ”missionen”, og i disse tilfælde kom
julegaven virkelig til sin ret: ”Vi, der fik pakker fra familien, havde det også bedre, når alle i messen sad med pakker foran sig. Det
var ikke kun de unge drenge, der savnede familien. Jeg har også oplevet gamle tatoverede sømænd, som blev spage i mælet juleaften.”

Praktisk
Aflever dit strik til én fra sømandsmissionen, kontakt Sømandsmissionens frivillighedskoordinator Nanna Hansen
nsh@somandsmissionen.dk
eller
Send det til nedenstående adresse. HUSK at skrive afsender på.
Sømandsmissionen
Havnepladsen 1
7100 Vejle

Læs mere om STRIK TIL EN SØMAND :

Sømandsmissionens hjemmeside: https://somandsmissionen.dk/vaer-med/vaer-frivillig/

