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Garn: refleks fra Järbo garn. Svarer til strikkefasthed 16 m. på 10 cm. 

Bamsefyld. 

Rulleøjne  8 mm. med øje til påsyning. 

Strømpepinde nr. 4½. 

Små sikkerhedsnåle. 

 

Figurerne strikkes oppefra og ned. 

 

Tumling    
Slå 4 m. op. Lad en lang tråd hænge ved opslagningen. 

Strik en omgang. 

Tag ud i hver m. til 8 m. 

Tag ud i hver anden m. til 12 m. 

Tag ud i hver 3. m. til 16. 

Strik 5 omgange lige op. 

På næste omgang indtages til 12 m. 

Strik en omgang. 

Udtag i hver m. til 24 m. 

Strik en omgang. 

Udtag i hver 3. maske til 32 m. 

Strik 7 omgange. 

Indtag: 2 ret, 2 ret sammen. Gentages omg. ud. 

Strik 2 omg. 

Indtag: 1 ret, 2 ret sammen. Gentages omg. ud. 

Strik 1 omg. 

Indtag: 2 ret sammen. Gentages omg. ud. 

Put bamsefyld i. 

Indtag: 2 ret sammen. Gentages omg. ud. Der er nu 4 m. tilbage. 

Bryd garnet og træk gennem de 4 m. 

Tråden føres op gennem hele figuren og ud i toppen.  Her bindes den sammen med opslagstråden et 
passende stykke fra figuren. Samtidig bindes en sikkerhedsnål i. 

Sy rulleøjne på. 
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Langfinger 
 

Slå 4 m. op. Lad en lang tråd hænge ved opslagningen. 

Strik en omgang. 

Tag ud i hver m. til 8 m. 

Tag ud i hver anden m. til 12 m. 

Tag ud i hver 3. m. til 16. 

Strik 16 omgange lige op. 

Indtag: 2 ret, 2 ret sammen. Gentages omg. ud. 

Strik 1 omg. 

Indtag: 1 ret, 2 ret sammen. Gentages omg. ud. 

Strik 1 omg. 

Put bamsefyld i. 

Indtag: 2 ret sammen. Gentages omg. ud. Der er nu 4 m. tilbage. 

Bryd garnet og træk gennem de 4 m. 

Tråden føres op gennem hele figuren og ud i toppen.  Her bindes 
den sammen med opslagstråden et passende stykke fra figuren. 
Samtidig bindes en sikkerhedsnål i. 

Sy rulleøjne på. 

 

Blæksprutte 
 

Slå 4 m. op. Lad en lang tråd hænge ved opslagningen. 

Strik en omgang. 

Tag ud i hver m. til 8 m. 

Tag ud i hver anden m. til 12 m. 

Tag ud i hver 3. m. til 16. 

Strik 7 omg. 

Nu strikkes blækspruttens arme: 

Strikkeopslagning 25 m. 

På næste pind lukkes alle maskerne af. Luk af ved at strikke 2 m 
ret sammen. Sæt masken tilbage på venstre pind. Gentages. 

Slut hver arm af med at tage 2 ret sammen (en m. fra ”armen” 
og en m. fra ”hovedet”.) 

Sørg for at armene ligger foran arbejdet når der strikkes videre. 

Strik 1 ret. 

Strik 7 arme til på tilsvarende vis. Brug evt. en separat p til at 
strikke armene. 

På næste omg. strikkes 2 ret sammen hele omg. rundt. 

Der er nu 8 m. på omgangen. 

Put bamsefyld i. 

Indtag: 2 ret sammen. Gentages omg. ud. Der er nu 4 m. tilbage. 
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Bryd garnet og træk gennem de 4 m. 

Tråden føres op gennem hele figuren og ud i toppen.  Her bindes den sammen med opslagstråden et 
passende stykke fra figuren. Samtidig bindes en sikkerhedsnål i. 

Sy rulleøjne på. 
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