Opskrift
Ellie

GARNFORBRUG
Ellie H 9 cm
Brown Vintage:
Off-white Vintage:
Grey Vintage:

Strikket i Go ha
- en luksuriøs bl ndmades Vintage
anding
70% Uld/30% Ba af uld & bambus:
mbus, 25 g/60 m
.

10 g
5g
5g

MATERIALER
Broderegarn
Filt
Blondebånd
Knapper
Fyldvat
Sikkerhedsnål
Metal wire
Øjne: 5 mm
Strømpepinde: 3,0 mm
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

GARNFORBRUG:

m
maske
r
ret
vr
vrang
1 udt	1 lænkeudtagning (løft lænken mellem
maskerne op bagfra med venstre pind.
Strik den af som retmaske)
1r udt	1 maskeudtagning (strik 1 retmaske,
men løft ikke masken af. Strik 1 retmaske
bagfra i samme maske, løft af)
2r sm
2 m strikkes sammen som retmasker
LLS	Løft, Løft, Strik-indtagning: Tag 2 m løs af
som ret, én ad gangen. Før venstre pind
fra højre ind gennem de to m og strik
sammen
Snorestrik	strikkes på 2 strømpepinde. I stedet for
at vende arbejdet, skub arbejdet til den
anden ende af pinden, stram tråden
på bagsiden og strik igen pinden af
som retmasker. Gentag. Der opstår en
”hestetømme”
* ... *	det, der står imellem, gentages som
angivet. Hvis intet er angivet, gentages
pinden ud
(..)	for enden af linjen - angiver antal m
på pinden

10 g Brown Vintage
5 g Off-white Vintage
5 g Grey Vintage

MATERIALER:

Broderegarn
Filt
Blondebånd
Knapper
Fyldvat
Sikkerhedsnål
Øjne 5 mm
Metal wire
Strømpepinde 3,0 mm
Angivne garnmængder er vejledende.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som
arbejdet udføres.
Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at
montere, dette for at sikre at de sidder fast.
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DK

ELLIE

Stram tråden for at forme en øjenhule og fiksér
trådenderne ved at binde en knude. Gentag med
det andet øje. Se ill.
Sæt øjnene i.
Luk den sidste åbning.
Brodér et ”Y” med sort broderegarn som snude og
brodér en lille næse i farvet broderegarn imellem
Y’ets ”arme”.
Sy hovedet på kroppen.

KROP (BROWN)
Slå 6 m op fordelt på 3 pinde og strik rundt (glatstrik).
1.)
*1r udt*
(12)
2.)
*1r udt, 1 r*
(18)
3.)
*1r udt, 2 r*
(24)
4. - 8.)
r
(24)
9.)
*2r sm, 2 r*
(18)
10. - 11.) r
(18)
12.)
*2r sm, 1 r*
(12)
13. - 14.) r
(12)
15.)
*2r sm*
(6)
Træk garnet gennem maskerne.
Kom fyldvat i kroppen, træk sammen og hæft.

HOVED (BROWN)

DK

Slå 6 m op og strik frem og tilbage (glatstrik).
1.)
*1r udt*
(12)
2.)
vr
(12)
3.)
*1r udt, 1 r*
(18)
4.)
vr
(18)
5.)
1r udt, 16 r, 1r udt
(20)
6. - 12.) Glatstrik
(20)
13.)
*2r sm*
(10)
14. - 16.) Glatstrik
(10)
17.)
*1 r, 2r sm* x 3, 1 r
(7)
18.)
vr
(7)
19.)
1 r, 2r sm, 1 r, 2r sm, 1 r
(5)
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk
dem sammen og sy hovedet sammen med undtagelse af en lille åbning. Fyld hovedet med fyldvat.
Form hovedet og øjenhule ved at trække en tråd fra
hovedets åbning (den del der skal syes til kroppen)
til det ene øjes placering, før tråden omkring en
maske og tilbage igen.

ØRE (BROWN, 2 X)
Slå 10 m op fordelt på 3 pinde og strik rundt
(glatstrik).
1.)
1r udt, 4 r, 1r udt, 4 r
(12)
2.)
1r udt, 5 r, 1r udt, 5 r
(14)
3.)
1r udt, 6 r, 1r udt, 6 r
(16)
4.)
r
(16)
5.)
LLS, 6 r, 2r sm, 6 r
(14)
6.)
LLS, 5 r, 2r sm, 5 r
(12)
7.)
LLS, 4 r, 2r sm, 4 r
(10)
Træk garnet gennem maskerne, træk sammen og
hæft. Sy ørerne på hovedet.
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Diagram til tæppe:

ARM (BROWN, 2 X)
Slå 4 m op.
1. - 10.) Snorestrik
(4)
Træk garnet gennem maskerne, træk sammen og
hæft. Sy armene på kroppen.

x x
x x
x x x x x x x
x x x x x
x x x
x

BEN (BROWN, 2 X)
Slå 5 m op.
1. - 8.)
Snorestrik
(5)
Træk garnet gennem maskerne, træk sammen og
hæft. Sy benene på kroppen.

BARNEVOGN
Mønstrearkene ligges på filtstykket og der klippes nu
efter mønsterarkene.
Halvcirklerne tilpasses med knappenåle på hver
side af det aflange stykke filt.
Siderne syes derefter sammen med knaphulssting.
Knapperne syes på som hjul, to i hver side.
Syes så tæt på kanten som muligt.
Blonden limes eller ries på den øverste kant af
vognen.
Filtstrimlen, placeres som vogn styr.
Syes indvendigt med kastesting.

BLE (OFF-WHITE)
Slå 3 m op og strik frem og tilbage (glatstrik).
1.)
vr
(3)
2.)
1 r, 1 udt, 1 r, 1 udt, 1 r
(5)
3.)
vr
(5)
4.)
1 r, 1 udt, 3 r, 1 udt, 1 r
(7)
5.)
vr
(7)
6.)
1 r, 1 udt, 5 r, 1 udt, 1 r
(9)
Fortsæt med udtagninger i hver side på alle r-pinde
til der er 25 m i alt.
Luk LØST af. Hæft enderne.
Hold bleen sammen med en sikkerhedsnål.

DK

TÆPPE (GREY)
Slå 17 m op og strik frem og tilbage (retstrik).
1 - 3.)
r
4.)
2 r, 13 vr, 2 r
5. - 20.) Mønster (se diagram)
21.)
r
22.)
2 r, 13 vr, 2 r
23. - 25.) r
Luk af og hæft enderne.

(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
13

ELLIE - BARNEVOGN
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x2

Godt at vide
Pindestørrelse & fasthed
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LOT20190110

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person,
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra
vores eget team, som har været med til at strikke.
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

