


Versjon 1

92265. DYRISKE LUER

GARNKVALITET Raggi (70 % Ull, 30 % Polyamid. Ca. 100 g = 150 m)

Reflex (61 % Ull, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Nøste ca. 50 g = 64 m)

Tindra (100 % polyester. Nøste ca. 50 g = 90 m)

Curly (77 % superwash ull, 13 % mohair, 10 % akryl. Nøste ca. 100 g = 195 m)

STRIKKEFASTHET Ca. 18 m x 40 p rillestr med Raggi på p 4 mm = 10 x 10 cm

HØYDE Ca. 18 cm (uten øreklaff og øre, horn eller hår etc.)

OMKRETS Ikke strukket: ca. 44 cm. Strukket: ca. 50-52 cm.

PANDA (A)

GARNFORBRUK Ca. 100 g (fg 1510, hvit, Raggi)

Ca. 25 g (fg 61200, sort, Tindra)

HEST (B)

GARNFORBRUK Ca. 125 g (fg 15117, gråbrun, Raggi)

SAU (C)

GARNFORBRUK Ca. 100 g (fg 1500, naturhvit, Raggi)

Ca. 25 g (fg 13501, hvit, Curly)

Ca. 25 g (fg 13505, antrasittgrå, Curly)

HUND (D)

GARNFORBRUK Ca. 100 g (fg 1549, lys grå, Raggi)

Ca. 50 g (fg 13504, grå, Curly)

ENHJØRNING (E)

GARNFORBRUK Ca. 100 g (fg 1510, hvit, Raggi)

Ca. 25 g (fg 13501, hvit, Curly)

Ca. 25 g (fg 34102, grå, Reflex)

HEKLENÅL 3.5 mm

TILBEHØR Litt fyllvatt til enhjørningens horn

BJØRN (F)

GARNFORBRUK Ca. 100 g (fg 1558, sort, Raggi)

Ca. 75 g (fg 61200, sort, Tindra)

RUNDPINNE 4 mm, 40 cm

STRØMPEPINNER 4 mm

FORKLARING 

Rillestrikk (rillestr): Strikket rundt: Strikk 1 omg vr, 1 omg r, vekselvis. Strikket frem og tilbake: Strikk r på alle p. 

Økn: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r. 

Otf: Ta 1 m løs av, strikk neste m, dra den løse m over den strikkede. 

ØREKLAFF 

OBS! To størrelser. Begge størrelsene strikkes likt til og med 29. p. 

Legg opp 4 m på 2 strømpep 4 mm. Strikk 1 p r (= vrangen). 

P 1: 2 r, økn, 2 r = 5 m på p. 

P 2: 5 r. 

P 3: 2 r, økn, 1 r, økn, 2 r = 7 m på p. 

P 4: 7 r. 
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P 5: 2 r, økn, 3 r, økn, 2 r = 9 m på p. 

P 6-8: r uten økn. 

P 9: 2 r, økn, 5 r, økn, 2 r = 11 m på p. 

P 10-12: r uten økn. 

P 13: 2 r, økn, 7 r, økn, 2 r = 13 m på p. 

P 14-16: r uten økn. 

P 17: 2 r, økn, 9 r, økn, 2 r = 15 m på p. 

P 18-22: r uten økn. 

P 23: 2 r, økn, 11 r, økn, 2 r = 17 m på p. 

P 24-28: r uten. 

P 29: 2 r, økn, 13 r, økn, 2 r = 19 m på p. 

Minste størrelsen: P 30-42 (= 13 p): 19 r. Klipp av garnet. 

Største størrelsen: P 30-38 (= 9 p): 19 r. 

Største størrelsen: P 39: 2 r, økn, 15 r, økn, 2 r = 21 m på p. 

Største størrelsen: P 40-48 (= 9 p): 21 r. Klipp av garnet. 

Begge størrelsene: 

Strikk en øreklaff til på samme måten, men uten å klippe av garnet. 

Legg opp 7 (6) m fra vrangen, snu. Bytt til rundp. Strikk de opplagte m, øreklaffens m, legg opp 28 (26) m = foran på luen, strikk neste

øreklaff, legg opp 7 (6) m = midt bak. Strikk videre rundt i rillestr. 

LUE (A-F) 

Strikk rillestr rundt. Når luen måler ca. 12 cm (mål midt bak) felles til toppen, annenhver omg på en omg med r m. 

*8 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 72 vr. 

*7 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 64 vr. 

*6 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 56 vr. 

*5 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 48 vr. 

*4 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 40 vr. 

*3 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 32 vr. 

*2 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 24 vr. 

*1 r, 2 r sm*, gjenta * - * ut omg. Neste omg: 16 vr. 

2 r sm ut omg. Klipp av garnet og trekk det gjennom de resterende 8 m. 

Fest alle løse tråder. 

ØRE (B, D) 

Legg opp 16 m på strømpep 4 mm. Strikk 15 p rillestr, 1. p = vrangen. 

Fell nå 1 m innenfor 2 kantm i hver side, annenhver omg, totalt 5 ggr. 1 otf i begynnelsen på p, strikk 2 m sm i slutten på p. 

Neste omg fra retten: 2 m sm 3 ggr. 

Neste omg fra vrangen: Ta 1 m løs av, strikk 2 m sm, dra den løse m over den strikkede. 

Klipp av garnet og strikk et øre til.

 ØRE (E, F) 

Legg opp 16 m på strømpep 4 mm. Strikk 5 cm rillestr. 1. p = vrangen. 

Fell nå av fra retten 1 m i hver side innenfor 2 kantm, 

med 3 p mellomrom til det er 10 m igjen på p, 

med 1 p mellomrom til det gjenstår 6 m. 

Neste omg: strikk 2 r sm 3 ggr og siste p slik: Ta 1 m løs av, strikk 2 r sm, dra den løse m over den sammenstrikkede m. 

Klipp av garnet og strikk et øre til. 

SNOR (A-C, E) 

Klipp 6 lange tråder á 60 cm til hver snor. Brett trådene dobbelt og fest dem nederst på øreklaffen = 12 tråder. 

Lag en flette med 3 x 4 tråder, avslutt med en knute. Jevn til trådene. 

Lag en flette til på samme måten til den andre øreklaffen. 
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PANDA (A) 

OBS! Luen på bildet har den største øreklaffen. 

Flett 2 snorer som forklart over og fest på hver øreklaff. 

Øre: Lag 2 dusker i Tindra, ca. 7-8 cm i diameter, og fest på hver side på luen. 

Fest alle løse tråder. 

HEST (B) 

OBS! Luen på bildet har den største øreklaffen. 

Strikk 2 ører og lag 2 snorer som forklart over. 

Sy fast ørene og fest snorene. 

Man: Manen består av fletter som slutter i en dusk. Lag 14 korte fletter, hver flette består av 3 x 20 cm lange tråder. 

Brett dem dobbelt og fest i luen. Fest de korte flettene mellom ørene og bak. Flett 2-3 cm, knyt en knute og la resten henge som en

dusk. 

Lag 26 lange fletter, hver flette består av 3 x 25 cm lange tråder. Fest de lange flettene bak ørene og på hver side av de korte

flettene. Flett ca. 3 cm og la resten være en dusk. 

Fest alle tråder. 

SAU (C) 

OBS! Luen på bildet har den minste øreklaffen. 

Flett 2 snorer som forklart over. 

Øre: Legg opp 12 m med Tindra på strømpep 4 mm. Hele øret strikkes i rillestr. 1. p = vrangen. Øk 1 m på 2. og 4. p innenfor 2 kantm

i hver side = 16 m på p. Strikk rett opp til arb måler 5,5 cm. Fell 1 m i hver side, innenfor 2 kantm, med 3 p mellomrom til det er 10 m

igjen på p. Fell nå annenhver p til det gjenstår 6 m. På neste p fra retten strikkes 2 r sm 3 ggr. 

På vrangen: Ta 1 m løs av, strikk 2 r sm, dra den løse m over de strikkede. Klipp av garnet. Strikk et øre til. Sy dem fast på hver side

av luen. 

Hår: På toppen av luen, mellom ørene, hekles løkker med Curly, iflg bildeforklaringen nedenfor. Fest alle tråder. 

HUND (D) 

Øreklaff: Legg opp 2 m med Raggi på strømpep 4 mm og strikk 8 cm rillestr. Øk til 4 m ved å strikke i hver m først i bakre mb og

deretter i fremre mb = 4 m på p. 

Fortsett å strikke øreklaffer som forklart over. 

OBS! Luen på bildet har den minste øreklaffen. 

Lag 2 dusker i Curly, ca. 5 cm i diameter, og fest lengst nede på øreklaffene. 

Øre: Strikkes i Curly med dobbelt garn som forklart til øre over. 

ENHJØRNING (E) 

OBS! Luen på bildet har den minste øreklaffen. 

Strikk 2 ører og lag 2 snorer i Raggi som forklart over. 

Horn: Legg opp 18 m med Reflex på strømpep 4 mm. Strikk 3 omg glattstr rundt (= r på alle omg). *4 r, 2 r sm, 3 r*, gjenta * - * 1

gang = 16 m på p. 

Strikk 3 omg glattstr. 

*1 r, 2 r sm, 5 r*, gjenta * - * 1 gang = 14 m på p. 

Strikk 4 omg glattstr. 

*5 r, 2 r sm*, gjenta * - * 1 gang = 12 m på p. 

Strikk 3 omg glattstr. 

*2 r, 2 r sm, 2 r*, gjenta * - * 1 gang = 10 m på p. 

Strikk 2 omg glattstr. 

*2 r sm, 3 r*, gjenta * - * 1 gang = 8 m på p. 

Strikk 1 omg glattstr. 

*2 r, 2 r sm*, gjenta * - * 1 gang = 6 m på p. 

2 r sm 3 ggr. Dra garnet gjennom de resterende 3 m. 

Fyll hornet med fyllvatt og sy det fast på luen. 

Sy også fast ørene. 
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Hår: Mellom øret og bak hornet hekles løkkehår ifølge bildeforklaringen nedenfor. 

Fest alle løse tråder. 

BJØRN (F) 

Øreklaffer: Legg opp 4 m med Raggi på strømpep 4 mm og strikk 3 cm rillestr, fortsett videre iflg forklaring til øreklaffer over. 

OBS! Luen på bildet har den minste øreklaffen. 

Øre: Strikkes med 1 tråd Raggi + 1 tråd Tindra som forklart til øre over. 

Dusk: Lag 2 stk i Tindra, 5 cm i diameter. Sy fast lengst nede på øreklaffene, 1 på hver klaff. 

Sy fast ørene på luen. 

Fest alle løse tråder.
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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.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel

overtrekksfelling, fg=farge, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger,

glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang,

otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, sm=sammen, vr=vang

maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre

maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger,

hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue,

mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, ytterl=ytterligere, økn=økning,

3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm 
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