
Z X  S pek t r u m  hu e  

- til computernørden omkring de 40 ;-)



Min egen computernørd mindes nostalgisk de dage, hvor spil ikke kunne gemmes og 

computeren hed ZX Spektrum 16 K :-) Og da han mangler en god varm hue til den snarligt 

kommende vinter, bad han om en Spektrum-hue. 

Spektrums logo er diagonale regnbuestriber i 4 farver samt bogstaverne ZX. Det er ikke 

nemt at strikke rundt, så derfor er denne hue strikket fladt og syet sammen med 

madrassting bagpå. Jeg ved det – jeg hader at sy og gør alle mulige krumspring for at 

undgå det normalt. Men jeg er også strikke-perfektionist, og det er altså vigtigst at 

resultatet er flot :-) Og så må jeg jo bare øve mig og blive bedre til det der syning!

Den er strikket fra bunden og op, fordi jeg synes indtagninger er pænere end 

udtagninger ;-) Og du kan vælge imellem en alm. tætsiddende hue og en slouchy skater-

hue.

S t r :

Du bestemmer :-) Huen her er tilpasset min nørds hoved (60 cm), men vejledningen er 

lavet til hvordan du tilpasser den dit garnvalg etc. Du er nødt til at lave en strikkeprøve 

med dit valgte garn og passende pinde for at finde frem til hvor mange masker du skal slå 

op. Sørg for at dit maskeantal kan divideres med 6, hvis du strikker den alm. hue, og læg 2 

m til (dem der forsvinder når du syer sammen).

Mat er i a l er :

Her er hvad jeg brugte af garn – du kan bruge det garn du ønsker, men denne type uld i 

mellemtykkelse, eller en tyndere med 2 tråde, vil være det bedste valg, tror jeg.

• 2 ngl Drops Karisma sort

• Arwetta strømpegarn i rød, gul, grøn og blå/turkis – strikket med 2 tråde, fordi det 

var nemmest at finde de rigtige farver i dette garn :-) 

• Strikkepinde – jeg brugte 4 mm til selve huen, og 3 mm til ribkanten.

• Uldnål

• Maskemarkører



O rd f o r k l a r i nger  o g  t e k n i k k er :

• m – maske

• p - pind 

• r – ret; 

• RS – retsiden; VS: vrangsiden

• 2rsm – 2 ret sammen; indtagning hvor 2 masker strikkes sammen som når du 

strikker 1 ret. Læner mod højre. Video her.

• 2vrsm – 2 vrang sammen; indtagning fra vrangsiden, hvor 2 masker tages løst af 

som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker 

vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang). 

Video her. 

• Gobelinstrik/intarsia – farveskift, hvor man strikker med nyt nøgle/ny garnende eller 

et mininøgle kaldet en dunte for hvert farveskift. Vær opmærksom på at sno 

farverne omkring hinanden på alle pinde, så der ikke opstår huller. Se mere her.

• Kabelopslag til enkeltrib – se vejledning her. Kan naturligvis erstattes af alm opslag, 

men kabelopslag til rib er såååå flot :-) Bemærk at du strikker den første pind i 1x1 

rib med denne teknik. Tager tid, men er det hele værd :-)

• Syning/brodering bogstaver på strik med kædesting. Se mere her. 

• Madrassting – syning. Se mere her.

O p s k r i f t :
Slå det ønskede antal masker op med den mindste pindstr., og lad en 30 cm garnende 

hænge – jeg slog 104 op og bruger dette tal igennem opskriften, men du udskifter det bare 

med dit eget tal. 

• P. 1 (RS) med kabelopslag til enkeltrib: slå maskerne op således at du starter med 

to ret, og fortsæt herefter med skiftevis ret og vrang.

Hvis du foretrækker alm opslag, så slå 104 m op og strik således:

• P. 1 (RS): 2 r, 1vr, 1r resten af pinden.

Fortsæt:

http://www.youtube.com/watch?v=UrWQ_-ZE0gI;autoplay=1
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/sammensyning.php
http://www.hendesverden.dk/handarbejde/handarbejdsskole/broderiskolen/Kadesting/
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/opslag.php#kabelopslagrib
http://www.paapinden.dk/moenstre/farveskift.php
http://www.youtube.com/watch?v=mcADLtovIXM;autoplay=1


• P. 2 og følgende 7 pinde: strik retmasker ret og vrangmasker vrang.

Skift nu til større pind:

• P. 9 (RS): r i alle m, sæt en markør i midten.

Påbegyndt nu de diagonale striber halvvejs inde i pinden:

• P. 10 (VS): alle m vr med sort til markør, 3 vr med rød, 3 

vr med gul, 3 vr med grøn, 3 vr med blå, resten af m vr 

med sort (OBS. ny garnende fra andet nøgle)

• P. 11 (RS): Strik alle masker ret i deres respektive farver – 

husk at sno garnet omkring hinanden for at undgå huller.

• P. 12 (VS): vr til markør, flyt markør, 1 vr, 3 vr med rød, 3 

vr med gul, 3 vr med grøn, 3 vr med blå, resten af m sort 

– du flytter nu de farvede masker 1 m til venstre for at 

gøre striberne diagonale.

Gentag nu p. 11 og 12, til du i alt har 24 pinde med farverne. 

Afslut de fire farver og fortsæt udelukkende med sort.

Til højre kan du se, hvordan farvestriberne ser ud fra 

vrangsiden. Hæft enderne på striberne i deres respektive 

farver.

Alm. hue

Hvis du gerne vil have en helt almindelig hue, skal du begynde at lukke af nu. For at finde 

ud af hvor du skal placere markører til indtagning, skal du trække 2 fra det antal masker du 

slog op, og dividere resten med 6 – lad os kaldet dette tal ”x”.Derefter strikkes vrangpinden 

strikkes:

• VS:  1 vr, x vr, placer markør 6 gange, 1 vr.

• RS: 2 r, 2rsm, r til 2 m før markør 6 gange. 6 indtagninger.

• VS: alle m vr.

Fortsæt således til du har lavet halvdelen af dine indtagninger. Herfra tages ind på alle 

pinde:

• RS: som ovenstående

• VS: vr til markør, 2vrsm, resten vr.

Fortsæt til der er 8 m tilbage, bryd garnet og før det gennem maskerne med en nål, uden 

at stramme til. 

Her kan du se dunterne



Skater-hue

Hvis du vil lave den slouchy skater-version, skal du bare strikke videre med sort uden 

indtagninger indtil du synes den høj nok – måske 8-10 cm efter farverne eller mere. 

Herefter strikker du simpelthen alle masker sammen med 2rsm på retsiden, så dit 

maskeantal halveres. Det gør du også på næste pind på retsiden, og den næste, og så 

bryder du garnet og trækker det igennem de resterende masker, uden at stramme til.

Syning:

Med garnenden fra opslaget, sy huen sammen med madrassting 1 maske inde i hver side. 

Herefter strammer du toppen til og hæfter enderne på indersiden.

Hvis nu dine diagonale striber er lidt takkede i siderne, kan du prøve at stramme dem op: 

før ind pind ind i hver af de maskeled, der ”forsvinder” og træk dem lidt op. Det synes jeg 

giver en lidt finere finish, men måske det bare er i mit hoved ;-) 

Før Efter

Nu mangler du kun at brodere ZX på med kædesting ved siden af 

striberne, som vist her ved siden af :-) Og så er du færdig!

2012, Sisse Holmstrup, Maisha 

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)  

Den må benyttes til at lave ting til videresalg. Den må også gerne ændres og blive  

offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den  

oprindelige opskrift :-) 

http://maisha.dk/

