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92176  FILTET KATTEHULE MED ØRER OG HALE
GARNKVALITET  LéttLopi (100 % islandsk ull. Nøste ca. 50 g = 100 m)
STRIKKEFASTHET  Dobbelt garn ca. 10 m x 13 p på p 10 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
STØRRELSE  One Size

KATTEHULE:
LENGDE  Ca. 32 cm
HØYDE  Ca. 24 cm
OMKRETS  Ca. 85 cm
GARNFORBRUK  Fg 1: Ca. 350 gr (fg 10058, Grå)
 Fg. 2: Rester (fg 11406, Grønn)
 Fg. 3: Rester (fg 10051, Hvit)
 Fg. 4: Rester (fg 10059, Sort)
PINNER Strømpepinne 10 mm og rundpinne 10 mm, 60 og 80 cm
HEKLENÅL  4,5 mm (til øyne, ører og snute)
TILBEHØR  Kartong eller skumgummi, ca. 80 x 25 cm, til å stive opp hulen med.

MUS:
GARNFORBRUK  Rester (fg. 10058, Grå)
TILBEHØR  Litt fyll
HEKLENÅL  4,5 mm

DESIGN & TEKST  Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  m = maske, r = rett, sm = sammen, omg = omgang, økn = økning, lm = luftmaske, fm = fastmaske, st = stav, glattstr = glattstrikk

FORKLARINGER   1 økn: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
 Fell 1 m: strikk 2 m r sm.
 
 Toving i maskin: Ullgarn tover ved varme og bevegelse. Det er viktig å vaske andre ting sammen med kattehulen, 

når den skal toves. Jeans og store håndklær er fint å bruke. Putt også et håndkle inni kattehulen så den holder seg åpen 
under tovingen. Vaskes på 60 grader for å gi en god, fast toving. Etter vask/toving trekkes kattehulen i fasong og fylles 
med håndklær mens den tørker. Toveprosessen kan gjentas hvis du ønsker kraftigere toving. Husk likevel at den blir 
mindre jo mer den toves.

KATTEHULE  Legg opp 8 m med dobbelt garn og fordel m på strømpep. Strikk 1 omg r = 8 m
 Strikk 2 m i hver m = 16 m. Strikk 1 omg r.
 Sett 4 markører på omg, med 4 m mellom hver markør.
 Økningsomgang: *Strikk 1 r, 1 økn, strikk til 1 m før neste markør, 1 økn, 1 r*. Gjenta *-* omg rundt. Maskeantallet økes 

med 8 m på hver økningsomg.
 Strikk 1 omg r.
 Gjenta vekselvis 1 omg med økn og 1 omg r 7 ggr = 72 m.
 Bytt til rundp når der blir for mange m til strømpep.
 Nå strikkes vekselvis 1 omg med økn og 2 omg r 6 ggr = 120 m.
 Her strikkes åpningen til kattehulen.
 Neste p: strikk 8 r, fell av 14 m til åpningen, strikk r frem til de avfelte m = 106 m.
 La markørene være der de er, da de skal brukes senere.
 Nå strikkes frem og tilbake. Samtidig felles 2, 1, 1 m på hver side av hullet = 98 m.
 Strikk glattstr rett opp til arb måler 15 cm fra de avfelte m.
 Legg opp 22 m over hulens åpning. Resten av arb strikkes rundt.
 Det gjenstår 120 m på pinnen = 30 m mellom markørene. Strikk 5 omg r.
 Nå begynner fellingen til hulens bunn:
 *Strikk 1 r, 2 m sm, strikk til 3 m før markøren, 2 m sm, 1 r*
 Gjenta alltid fra * til * omg rundt. Strikk 1 omg r.
 Strikk vekselvis 1 omg med fellinger og 1 omg r 13 ggr = 16 m igjen.
 Klipp av garnet og sy det gjennom de siste m. Rynk hullet sammen og fest tråden.
KANT RUNDT 
INNGANGEN  Plukk opp ca. 66 m rundt kanten på åpningen med dobbelt garn. Strikk 8 omg glattstr og fell ganske løst av.
 Kanten rundt hullet rulles og sys fast med store, løse sting. Det gjør hulens inngang mer stabil.
 Kattehulen er nå klar for de finurlige detaljene før den skal toves i vaskemaskinen.
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Versjon 2

TIPS & RÅD  • For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
 • Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
 • Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder 

den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
 • Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.



 www.jarbo.se

HALE  Legg opp 10 m med dobbelt garn og fg 1 og strikk 30 cm glattstr. Bytt til fg. 3 og strikk 4 p rett opp. Nå strikkes 2 m sm i 
starten av hver p til det gjenstår 3 m. Klipp av garnet og sy gjennom de siste m. Halen brettes og sys sammen med store 
løse sting. Sy den fast i den ene siden på kattehulen.

OBS!  Alle deler til kattens ansikt hekles med enkelt garn med heklenål 4,5 mm. Snu alle rader med 1 lm.

ØRER  2 grå og 2 hvite trekanter sys sammen.
 Fg. 1 Start med 10 lm + 1 lm til å snu med.
 Hekle 1 rad fm. Hopp deretter over 1. fm på hver rad til det er 1 m igjen.
 Fell av og hekle det andre øret likt.
 Fg. 3 Start med 9 lm + 1 lm til å snu med.
 Hekle 1 rad fm. Hopp deretter over 1. fm på hver rad til det er 1 m igjen.
 Fell av og hekle det andre øret likt.
 Sy ørene sammen til et dobbelt lag.

SNUTE  Fg. 4 Start med 7 lm + 1 lm til å snu med.
 Hekle 1 rad fm. Hopp deretter over 1. fm på hver rad til det er 3 m igjen. Fell av.

ØYNE  Fg. 2 Start med 3 lm + 1 lm til å snu med.
 1. rad: Hekle 1 fm i hver lm.
 Hekle 2 fm i første og siste fm på hver rad til det er 7 fm. Skift til sort (fg. 4) garn og hekle 1 rad fm.
 Skift til fg. 2 og hekle 1 rad fm. Hekle felling på hver rad slik: hopp over 1. fm, hekle til det er 2 fm på raden, hopp over 

1 fm og hekle 1 fm i siste m. Fortsett fellingen på hver rad til det er 3 fm.
 Skift til hvitt (fg. 3) garn. Hekle 1 fm i hver m. Hopp over 1. fm på de neste 2 radene. Der er nå 1 fm igjen. Det første 

øyet er ferdig og det andre øyet hekles på samme måte.
 Sy et par små sting med hvitt garn for å gi glimt i øyet.

MONTERING  Sy alle løse deler fast på hulen. Nå er det hele klart for filting.
 Når kattehulen er tørr, skal den stives av med kraftig kartong eller skumgummi. 
 Klipp et stykke kartong/skumgummi ca. 80 x 25 cm. Bøy det til en oval og legg det inn i hulen. Trykk det på plass så det 

passer til formen på kattehulen. Da filting kan variere, må stykket kanskje justeres i forhold til din kattehule. 
 Nå er det klart for katten til å flytte inn. 

MUS  Hele musen hekles med fg. 1 og enkelt garn.
 Gjenta *-* omg rundt.
 Start med 2 lm. Hekle 6 fm i 1. lm.
 2. omg: *Hekle 2 fm i hver m* = 12 m.
 3. omg: *Hekle 1 fm, 2 fm i neste m* = 18 m
 4. omg: *1 fm i hver m* = 18 m
 5. omg: *2 fm, 2 fm i neste m* = 24 m
 6. – 8. omg: *1 fm i hver m* = 24 m
 9. omg: *6 fm, 2 m sm* = 21 m
 10. omg: *5 fm, 2 m sm* = 18 m
 11. omg: *4 fm, 2 m sm* = 15 m
 12. omg: *3 fm, 2 m sm* = 12 m
 Putt fyll i musen før du hekler videre.
 13. omg: *2 fm, 2 m sm* = 9 m
 14. omg: *1 fm, 2 m sm* = 6 m
 15. omg: *2 m sm* = 3 m
 Klipp av garnet og rynk de siste m sm samtidig som du fester garnet.

MUSEHALE  Start med 18 lm, snu og hekle 17 fm igjen. Halen er ferdig.

MUSEØRER  Start med 3 lm. Hekle 12 st i 1. lm og det første øret er ferdig.
 Hekle det andre øret på samme måte.

MONTERING  Sy fast musens ører og hale. Med sort garn sys en snute og 2 små øyne på musen. Nå er det klart for toving.


