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00036

DYREPUDE
I JULIE 

Størrelse: 25 x 25 cm
Materialer: 3 ngl fv: 11 (hvid) 2 ngl fv: 13 (sort)
Strikkepind: 4,5 mm
Hæklenål: 3,5 mm
Tilbehør:Til fyld kan anvendes garn gerne uld eller vat. 



STRIKKE FASTHED:
18 m og 24 omg glatstrik på p 4,5 = 10 x 10 cm. OBS: kontroller 
strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt til grovere pinde. 
Strikker du for løst, byt til tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden 
ikke får arbejdet forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.

Kantmaske: den yderste m i hver side = kantm, indenfor denne 
kantm tages ud og ind.

Udtagning 1 m: tag tråd op mellem 2 m, vrid og strik r.
Udtagning 2 m: tag tråd op mellem 2 m, vrid og strik r, tag nu 
yderligere 1 m ud ved at tage tråd op efter næste m og strik r.

Indtagning 1 m i begyndelsen af omg: 1 r løs af, 1 r, træk den løse 
m over den strikkede. 
Indtagning i slutningen af omg: strik 2 r sammen.

Indtagning flere m: 
I begyndelsen af omg: 1 r løs af, strik de m du skal tage ind minus 1 
r sammen, træk den løse m over de sammenstrikkede m. 
I slutningen af omg: strik de m du skal tage ind, r sammen.

Usynlig aflukning:
Vend arbejdet med vrangsiden udad og del m på 2 p. Hold p 
parallelt i venstre hånd og strik med yderligere 1 p i højre hånd. Tag 
1 m fra forreste og 1 m fra bagerste p og strik 2 r sammen, strik de 
næste 2 m sammen på samme måde, træk den første m over den 
anden = 1 m på p. Fortsæt med at strikke m sammen og luk alle m 
af.  

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.

Tag 1 hæklet m ind: stik nålen ned i 1. m og træk en løkke op. Stik 
ned i næste m og træk endnu en løkke op (nu 3 løkker på nålen). Slå 
garnet om nålen og træk igennem alle 3 løkker på en gang.

PUDE:
Slå 36 m op i hvid på p 4,5 og strik glatstrik, 1. omg strikkes vr = 
1. omg på diagrammet. Tag m ud i henhold til diagram indenfor 
1 kantm. Omg 28 - 62 strikkes lige op. Nu tages ind i henhold til 
diagram indenfor 1 kantm i hver side som strikkes r. Se forklaring på 
hvordan du tager ind ovenfor. Sæt de resterende m på en tråd. Strik 
endnu en del, men på forsiden strikkes omg 8 – 40 i sort. 

NÆSE:
Slå 3 lm op i sort på hæklenål 3,5, lav en ring med 1 km.
Omg 1: 6 fm rundt
Omg 2: 2 fm i hver fm = 12 fm

Omg 3: 2 fm i hver 2. fm = 18 fm
Omg 4: 2 fm i hver 3. fm = 24 fm
Omg 5: 24 fm
Omg 6: 2 fm i hver 4. fm = 30 fm
Omg 7: 2 fm i hver 5. fm = 36 fm
Omg 8: 36 fm
Skift til hvid
Omg 9: 36 fm
Tag garnet af. 

ØRER:
Slå 12 lm op i sort på hæklenål 3,5.
Omg 1: Spring 1 lm over nærmest nålen og hækl 11 fm.
Omg 2-4: 11 fm
Omg 5: tag 1 fm ind i hver side = 9 fm
Omg 6: tag 1 fm ind i hver side = 7 fm
Omg 7: tag 1 fm ind i hver side = 5 fm
Omg 8: tag 1 fm ind i hver side = 3 fm
Tag garnet af, hækl 1 omg fm rundt om øret, men ikke ved 
startomg. Tag garnet af.
Hækl yderligere 1 stk. 

ØJNE:
Slå 3 lm op i sort på hæklenål 3,5 lav en ring med 1 km.
Omg 1: 6 fm rundt
Hækl rundt og hækl 2 fm i hver fm 9 gange.
Hækl yderligere 1 stk. 

MONTERING:
Lig delene ud og damp dem forsigtigt. Fyld næsen og sy 
fast. Sy øjnene fast. (Se billedet). Strik delene sammen med 
usynlig aflukning. Sy resten af puden sammen, lad en del stå 
åben forneden, anvend kantm til sømrum, fyld puden og sy 
den sidste åbning sammen. Sy ørerne fast.


