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00011

 KANINER
(I DOBBELT GARN)

Hæklenål: 3,5mm
Materialer:
1 ngl i farve 834 lyseblå (mint) eller 724 lys 
lilla
Lidt sort restgarn

Strikkepinde: 4,5mm
Arbejdets mål:
Højde ekskl. øre ca. 45 cm
Bredde ca. 35 cm



FALKGARN

STRIKKE FASTHED:
19 m og 26 omg glatstrik med vrangen ud, med dob-
belt garn på pind 4,5 = 10 x 10 cm. OBS: kontroller 
strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt til gro-
vere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere pinde. 
Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet forkerte 
mål og det angivne garnforbrug ændres.

Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg 
(ved hovedet).

Indtagning i starten af omg: 2 m sammen ret
Indtagning i slutningen af omg: 2 m sammen i de 
bagerste maskebuer
Udtagning: tag 1 m løs af mellem 2 m, drej den og 
strik 1 r

HÆKLE BESKRIVELSER:
Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om 
nålen, træk garnet gennem løkken X. Gentag X X til 
ønsket antal lm.
Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk 
garnet gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem 
begge m på nålen.

Tips! Læs hele teksten igennem, inden du begynder 
dit arbejde, sådan at du ikke mister nogen detaljer. 

Kanin: Slå 6 m op på pind 4,5 i dobbelt garn og 
strik 1 omg ret. På næste omg tages ud: 3 r, tag 2 
m ud, 3 r. Gentag denne udtagning på hver anden 
omg til du har 66 m. De 3 yderste m i hver side 
strikkes altid i retstrik. På næste omg fra retsiden 
tages 1 m ind i hver side indenfor de 3 yderste 
m. Gentag indtagningen på hver anden omg til 
du har 20 m på pinden. Strik til arb måler 16 cm. 
Luk af. 

Øre: Slå 21 lm op på hæklepind 3,5 i dobbelt 
garn. Spring 1 lm over og hækl 19 fm, 3 fm i 
næste lm, 19 fm på modsat side. Vend, 19 fm, 2 
fm i følgende 3 fm, 19 fm. Luk af. Hækl 2 stk.

Snor: Slå 30 lm op på hæklepind 3,5 i enkelt 
garn, luk af og hæft trådene. 

MONTERING
Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre.

Buk hovedet og sy siderne sammen, anvend 
kantm til sømrum, fyld hovedet f.eks. med lidt 
garnrester og sy til. Sy ørerne på. Brodere ansigtet 
som på billedet. Bind snoren i på hver side som 
”potter”, se billedet.


