Strikket hvid kanin
med mille fleurs blomster
i Mayflower Cotton 8/4.

Strikket hvid kanin med mille fleurs blomster
i Mayflower Cotton 8/4.
Mål: Fra tå til ørespids ca. 50 cm.
Garnforbrug ngl.: 2
Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4. Rester i farver til broderi
Pinde: Nr. 2.
Strikkefasthed: 27 m i bredde = 10 cm.

Når arb måler 18 cm tages 1 m ind i begge sider af p på
hver 2. p til der er 23 m. Derefter tages 1 m ind i begge
sider på hver p til der er 15 m. På flg. 2 p lukkes af for 3 m i
beg af p og på de næste p lukkes de resterende m af. Strik
en tilsvarende del.

Kaninen strikkes på p 2 i ret hele arb igennem.

Ører.
Slå 13 m op. Tag på 4. p og hver 5. flg. p, 1 m ud i begge
sider til der er 19 m. Når arb måler 7 cm tages 1 m ind i
begge sider på hver 4. p til der er 3 m tilbage. Strik 3 p og
slut med at strikke de 3 m sm.

Ben.
Slå 11 m op. Strik 1 p og tag på 2. 3. og 4. p 1 m ud i
begge sider – (17 m). Strik til arb måler 4 cm og tag i den
ene side ind på de flg. 2 p (15 m). På næste p lukkes 3 m
af i samme side og på den flg. p 1 m - (11 m). Strik til arb
måler 15 cm og luk af. Strik yderligere 3 ben.
Arme.
Slå 11 m op. På 2. og 3. p tages 1 m ud i begge sider - (15
m). Når arb måler 2 cm tages på næste og de 4 flg. p 1 m
ind i begge sider - (11 m). Strik til arb måler 15 cm og luk
af. Strik 3 dele tilsvarende.
Krop og hoved.
Slå 27 m op. Når arb måler 3 cm tages 1 m ind i begge
sider - (25 m), dette gentages efter 8 cm - (23 m) og igen
efter 10 cm - (21 m). Når arb måler 12 cm tages 1 m ud i
begge sider på hver p til der er 33 m.

Montering.
Brodér mille fleurs af 5 kædesting og med et par sting
fladsyning til blomstermidte på de enkelte dele. Med
garnet sys en mund af kontursting og øjne af fladsyning
på hovedets ene side. Læg stykkerne til arme, ben, ører
sammen ret mod ret og sy delene sammen med stikkesting
undtagen på de lige sider af delene. Vend retten udad og
fyld diolenvatfyld i. Læg hoved og krop ret mod ret og sy
de 2 dele sammen men lad åbninger stå ril arme, ben og
ører. Sy ben og arme ind i kroppen ret mod ret og der sys
stikkesting gennem alle lag ved sammensyningen. Fyld
diolenvatfyld i krop og hoved. Placér ørernes lige side 0,5
cm ind i hovedet og sy ørerne fast med stikkesting gennem
de 4 lag.

