
Best. nr: 23190-1108  Garn: Emma 100g 100% bomuld

HÆKLET OG STRIKKET 
HYGGELIGE DYR

STRIBET KAT (pølseform):
Materialer: ca. 200 g restgarn i 
forskellige farver
Længde: ca. 63 cm med hale
Hæklenål: 2,5 eller 3 mm
Tilbehør: syntetisk vat til fyld, 1 stor 
knap til næse, 2 små knapper til øjne

STRIBET SLANGE:
Materialer: ca. 150 g restgarn i 
forskellige farver
Længde: ca. 115 cm
Diameter: ca. 8 cm
Hæklenål: 2,5 mm
Tilbehør: syntetisk vat til fyld

STRIBET KAT:
Materialer: 50 g sort og 50 g hvid
Størrelse: Lille kat ca. 15 cm (stor kat 
ca. 26 cm)
Strikkepinde: 2,5 mm (stømpepinde 
2,5)
Tilbehør: syntetisk vat til fyld, sort 
og hvid filt til øjne



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.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk 
garnet gennem m og direkte gennem m på nålen.
Stangmaske (st) = slå om nålen, stik nålen ned i næste 
m og træk gennem m, (slå om nålen, træk garnet 
gennem 2 m) 2 gange.

STRIBET KAT (PØLSEFORM):
Krop: Slå 91 lm op, hækl fm med start i 2. m fra 
nålen, vend med 1 lm. Hækl striber 4 omg af hver 
farve til arbejdet måler ca. 35 cm. På næste omg 
hækler du 2 fm sammen omgangen ud. Den følgende 
omg hækles 1 fm i hver maske omgangen ud. 
Følgende omg hækler du 2 fm sammen omgangen ud. 
Fortsæt til du har 12 m tilbage, tag garnet af og træk 
det igennem fm. Fold sammen til et rør og sy siden 
sammen, fyld katten med vat. Hækl nu i 1 omg med 
fm i første række. På følgende omgange hækler du 2 
fm sammen, fortsæt til der ikke er flere m. Hæft alle 
tråde godt.

Hale: Slå 25 lm op, slut med en km i første m. Hækl 
1 fm i hver m til arbejdet måler ca. 20 cm, så hækler 
du 2 fm sammen til der ikke er flere m. Tag garnet af 
og hæft alle tråde godt. Fyld halen og sy fast til den 
ene ende.

Øre: Slå 1 lm op og hækl fm fra begyndelsen af 2. fm, 
hækl 3 omg. Siden hækler du de 2 første og 2 sidste 
fm sammen til der kun er 2 m tilbage. Hækl 4 ens 
stykker. Hækl siden 2 og 2 sammen med fm. Så har 
du 2 øre som du syr fast i kattens ene ende som på 
billedet. Sy også en stor knap i til næse samt 2 mindre 
til øjne. Brodere eller knyt knur hår under næsen.

STRIBET SLANGE:
Krop: Slå 5 lm op og slut med en km i første m. 
Hækl 6 fm rundt om ringen. På næste omgang 
hækles 2 fm i hver fm, tag ud på denne måde 
på hver anden omgang til du har ca. 50 fm på 
rækken. Fortsæt med at hækle rundt til arbejdet 
måler ca. 1 m. OBS! Fyld slangen undervejs. Tag 
nu 4 m ind jævnt fordelt på rækken på hver anden 
omgang indtil man ikke kan hækle mere. Tag 
garnet af og hæft trådene.

Tunge: Slå 20 m op, hækl fm 1 omg. På næste 
omg hækler du 10 m, slå 10 nye m op, hækl dem 
i fm. Hæft tråden og du har en split tunge. Sy 
den fast i den ende du begyndte med at hækle. 
Brodere øjne i korssting.

STRIBET KAT:
Hele katten strikkes i ret – striber 2 omg hvid og 
2 omg sort

Hoved: Slå 20 (30) m op med hvidt garn og strik 
14 (18) striber. Luk af.

Ben og krop: Slå 8 (12) m op med hvidt garn og 
strik 5 (8) striber. Læg arbejdet til siden og stik 
et lignende ben. Tag nu det ene bens 8 (12) m på 
pindene, slå 4 (6) m op på det andets ben 8 (12) 
m. Af 20 (30) m strikkes nu 8 (18) striber. Luk 
de 4 (6) midterste m af, af de 8 (12) m. I siderne 
fortsætter man med strikke 5 striber, luk af. Strik 
et lignede stykke til. Du har nu 3 stykker.

Hale: Slå 6 (8) m op på strømpepinde nr. 2,5 og 
strik r hele tiden fra højre uden at vende pindene, 
så den bliver snoet, strik ca. 6 (12) cm. Luk af.
Buk hovedet dobbelt sammen og sy siderne 
sammen. Fyld med vat. Rynke sammen og sy til 
i bunden. 2 øre dannes op til, form og sy dem 
på. Lim 2 øjne på af filt, alternativt broderer 
øjne. Brodere også næse og mund. Sy over og 
understykke sammen, men lad et stykke være 
åben, sådan at du kan fylde med vat. Sy åbningen 
sammen og sy hovedet og halen fast på kroppen.


