
FaktaFakta
·  Størrelse og mål: Str. (6-9 mdr.) 1 år (2 år).

·  Halv brystvidde (22)25(28) cm, længde fra skulder 
til søm: (29)32(35) cm.

·  Materialer: 100 g grå Yaku fra CaMaRose, rester i 
råhvidt, rødt og sort. Løbelængde 200 m/50g.

·  Rundpind 3mm 60 cm. Hæklenål 3 mm og 1 knap.

·  Strikkefasthed: 28 m = 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Udtagning: strik lænken 
mellem to masker drejet ret.

·  Mønster: Se diagram.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger at anvende, anbefaler 
vi, at produktet kan vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Tunika med mariehøns
Model nr. 01Model nr. 01
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Bærestykket strikkes i striber over to pinde. Der sluttes med bundfarven og resten af tunikaen 
strikkes i bundfarven. Tunikaen er strikkes oppefra og ned. Der strikkes frem og tilbage til og 
med p25.

Slå 84 m op med grå farve.
1. p: vr
2. p: skift til hvid *Strik 4 m, tag en ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 104 m
3.-7. p: glatstrik
8. p: *strik 5 m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 124m
9.-13 p: glatstrik
14. p: *strik 6 m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 144m
15.-21. p: glatstrik
22. p: *strik 7m, tag ud, gentag fra * pinden ud, slut med 4 r = 164m
23.-25. p: glatstrik
Efter p 25 strikkes rundt
26.-29 p: r
Str 6-9 mdr: gå til p 38
30. p: *strik 8 m, tag ud, gentag fra * omg ud, slut med 4 r = 184
31.-33. p: r
Str 1 år: gå til p 38
34.p: strik 9 m, tag ud, gentag fra * omg ud, slut med 4 r = 204 
35.-37. p: r
38. p: strik (25)28(31) m, luk for (32)37(39)m, strik (50)54(64) m, luk for (32)37(39) strik 
(25)28(31) sæt en maskemarkør ved omgangens begyndelse. 
Der fortsættes nu med bundfarven.

Nu skal der slås m op under ærmegabet, strik således:
39. p: Strik (25)28(31) m, slå (10)13(16) m op, strik videre hen til næste ærmegab og gentag, 
strik de sidste m i omgangen.
40. p: Strik (24)27(30), strik to m sm, strik(8)11(14) m, strik 2 m dr r sm, strik hen til en m før 
næste ærmegab og gentag.
Der er nu (116)132(156) m på omg.
Sæt markører omkring de (8)11(15) m under ærmet i begge sider.
Strik (9)10(13) omg glatstrik.
 
Strik (25)28(31) m, tag 1 m ud, strik(8)11(15) m, tag 1 m ud, strik(50)54(64) m, tag 1 m ud 
strik (8)11(15) m, tag 1 m ud, strik(25)28(31)m= (120)136(160)m
Strik (13)15(17) omg glatstrik.
*Strik (19)22(25) m, tag ud, strik 7m, tag ud, strik (8)11(15) m tag ud, strik 7m, tag ud, 
strik(36) 42(52) m, tag ud, strik 7m, tag ud, strik (8)11(15)m, tag ud, strik 7 m tag ud, 
strik19)22(25m = (128)144(168) m
Strik (13)15(17) omg glatstrik*
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Gentag udtagningen fra * til * yderligere 2 gange, så de 7 m øges til 9 og 11 m mellem 
udtagningerne. Der er (144)160(184m på omg.
Strik til arbejdet måler (17)20(23) cm fra ærmegab. Tag (0)2(2) m ud jævnt fordelt på den 
sidste omgang, så det kommer til at passe med mønster = (144)162(186)m.

Strik mariehønemønster efter diagram.
Strik 3 omg med gråt og afslut med en hestetømmekant (i-cord) på 4 m.
Slå 4 m op på en ny pind, sæt dem over på venstre p og* strik 3 m, strik den 4. m dr r sm 
med den første m på strikketøjet. Sæt maskerne tilbage på venstre p og gentag fra *. 
Sådan fortsætter du til alle m på tunikaen er lukket af, og de sidste 4 m lukkes på almindelig vis.
Bryd garnet og hæft alle ender. Hestetømmekanten sys sammen.
Hækl en række fm med grå farve i hals. Start i bunden på slidsen og lav en trense til knaphul 
på 4 lm i højre side.
Hækl også en række fm i begge ærmegab. Hæft alle ender og skyl arbejdet op, læg det i 
facon og lad det tørre. Sy en knap i.

Tak til Madam Munch – Strik & Design, 
som har doneret denne opskrift til 
Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål: ca. 2-6 år, længde: 36 cm.

·  Materialer: Ellen fra Permin 50 gr, og Tynn Silke Mohair 
fra Sandnesgarn 25 gram.

·  Rundpind 4 længde 40 cm og længde 60 cm.

·  Strikkefasthed:  19 m x 26 p = 10 x 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Ponchoen strikkes med 1 
tråd af hvert garn.

·  Mønster: Strikkes over de midterste 8 masker for og bag 
således:  
1. pind: 2 vrang, 2 ret på hjælpepind foran arbejdet, strik 2 
ret, strik de 2 masker fra hjælpepind, 2 vrang. 2.-4. p. ret. 

·  Start mønster på første pind efter der er strikket hals og 
gentag disse fire pinde.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Børneponcho
Model nr. 02Model nr. 02
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Strikkes fra halsen og ned.
Slå 68 m op og strik rundt i glat.
Når arbejdet måler 6 cm, sættes markering i begyndelsen af omgang. 
Skulder: Sæt markeringstring (eller tråd) efter de første 2 m og inden de sidste 2 m = 4 m 
(skulder).
Strik 11 m. Sæt ring før og efter 8 m (midt for), strik 11 m, sæt ring før og efter 4 m 
(skulder). Strik 11 m. Sæt ring før og efter 8 m (midt bag) strik 11 m. Strik omgangen færdig.

På næste omg. tages ud med 1 drejet ret i løkken mellem to masker, på hver side af 
markeringsringen. 
1. omg: * 2 ret, 1 udtagning, 11 ret, 1 udtagning, 8 ret, 1 udtagning, 11 ret, 1 udtagning, 
2 ret* Gentag * til * omgangen ud = 76 m.
2. omg: Strik omg. ret uden udtagninger.
3. omg: *2 ret, 1 udtagning, 12 ret, 1 udtagning, 8 ret, 1 udtagning, 12 ret, 1 udtagning, 
2 ret*. Gentag * til * = 84 m.
4. omg: Strik omg ret uden udtagninger.

Gentag de 4 omg., til der er taget ud i alt 6 gange = 116 m. 
Derefter tages kun ud på hver side af de 8 m midt for og midt bag til arbejdet måler 
ca. 34 cm eller ønsket længde (måles midt for ved snoningsbjælken). 
Tag 1 maske ud, og strik 5 omg. perlestrik (1 r, 1 v på første pind og på de næste pinde 
ret over vrang og vrang over ret. Luk løst af i perlestrik.
Hæft ender og damp forsigtigt, og tril halskanten mod retsiden.

Tak til May Garn, Gilleleje, 
som har doneret denne opskrift til 
Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål: 0-3 mdr (6-12 mdr) halv brystvidde 20 

(24) cm. Halv bredde nederst 35 (42) cm.

·  Længde fra ærmegab 21 (25) cm.

·  Materialer: 50 (100) gram Isager Alpaca 2, Eco line. 
Rundpinde nr 3, 3½  begge 40 cm og hæklenål nr 3

·  Strikkefasthed i mønster på pind 3,5: 26 m 10 cm, 
38 p 10 cm.  

·  I perlestrik på p nr 3 28 m 10 cm 54 p 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser, psso tag en maske løst af, 
2 ret sammen, træk den løse over.

·  Mønster: Se længere nede i opskriften.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger at anvende, anbefaler 
vi, at produktet kan vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Kjole med hulmønster
Model nr. 03Model nr. 03

Mønster: Gentag mellem *
1. omg og alle ulige omgange  * 4 (5)vr, 
1 dr r, 4 (5) vr, 9 r *.
2. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, slå om p, 
3 r, psso, 3 r, slå om p *.
4. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4(5) vr, 1 r, 
slå om p, 2 r, psso, 2 r, slå om p, 1 r *.
6. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, 2 r, 
slå om p, 1 r, psso, 1 r, slå om p, 2 r *.
8. omg * 4 (5) vr, 1 dr r, 4 (5) vr, 3 r, 
slå om p, psso, slå om p, 3 r *.
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Skørt
Kjolen strikkes nedenfra på rundpind.
Slå 180 (240) m op på en rundpind nr 3½ og strik rundt i mønster.

Gentag disse 8 omgange, men tag på hver 16. omg 1 m ind i hver side af den drejede retmaske. 
I alt 4 (5) gange. Der er nu 100 (120) m på omg. Og der er strikket 64 (80) omg. Afslut med en 
rapport mønster, så der nu er strikket 72 (88) omg i alt og arbejdet måler ca 21 (25) cm.
Del nu arbejdet i ryg og forstykke på flg måde. Luk for 1 mønsterrapport = 10 m, strik 40 (50) m 
(forstykke), luk for 10 m, strik 40 (50) m (ryg).

Bærestykke
Str 3 mdr.
Sæt forstykkets 40 masker på en pind 3 og del m (20 m til hver side).
Strik 4 cm frem og tilbage over de 20 m i perlestrikning (1 r, 1 vr forskudt) Luk af for 10 m mod 
halssiden, så der nu er 10 m tilbage til skulderen. Strik en strop på 6 cm. Lad m hvile og strik 
den anden side magen til, men spejlvendt.
Slå 20 m op mellem de to stropper og fortsæt med 6 cm perlestrikning. Strik maskerne sammen 
med de 40 m på ryggen. Afluk samtidig.

Str 6 mdr.
Sæt forstykkets 50 masker på en pind 3 og strik frem og tilbage i perlestrikning (1 r, 1 vr forskudt) 
til stykket måler 2 cm. 
Del nu m (25 m til hver side).
Strik 4 cm frem og tilbage over de 25 m i perlestrikning Luk jævnt af for 12 m mod halssiden, så 
der nu er 13 m tilbage til skulderen. Strik en strop på 7 cm. Lad m hvile og strik den anden side 
magen til, men spejlvendt.
Slå 24 m op mellem de to stropper og fortsæt med 8 cm perlestrikning. Strik maskerne sammen 
med de 50 m på ryggen. Afluk samtidig.

Montering
Spænd kjolen op på et strygebræt med nåle og læg et vådt klæde over. Fjern først nålene, når 
kjolen er tør.
Hækl en omgang fastmasker rundt langs halskanten og ærmekanterne. I den ene side af 
slidsen, foroven, hækles der 4 lm til en lille knaptrense. I den anden side sys en knap i. 
Der kan eventuelt afsluttes med en omg musetakker eller krebsemasker.

Tak til Helga Isager, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
· Størrelse og mål: One size, måler ca 12x12 cm.

·  Materialer: Bomuldsgarn f.x. Cotton nr. 8 fra 
Hjertegarn, der går ca 15 gram til en enkelt klud.

· Strikkepinde str. 2,5 eller 3.

Klude til børn
Model nr. 04Model nr. 04

Mønster 1
Slå 40 masker op.
Strik 8 pinde ret.
Pind 1-4: 4 ret (kantmasker), *4 ret, 4 vrang* x 4, 
4 ret (kantmasker).
Pind 5-8: 4 ret, *4 vrang, 4 ret* x 4, 4 ret.
Gentag disse 8 pinde til mønsteret måler ca. 10 cm. 
Afslut med 7 pinde ret, hvorefter der lukkes løst af 
i ret på 8. pind. Hæft begge ender godt.
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Mønster 2
Slå 40 masker op.
Strik 8 pinde ret.
Pind 1:  4 ret (kantmasker), *1 vrang, 3 ret* x 8, 
4 ret (kantmasker).
Pind 2:  4 ret, *2 vrang, 2 ret*, x 8, 4 ret.
Pind 3:  4 ret, *3 vrang, 1 ret* x 8, 4 ret.
Pind 4:  ret.
Gentag disse 4 pinde til mønsteret måler ca.10 cm. 
Afslut med 7 pinde ret, hvorefter der lukkes løst af i 
ret på 8. pind Hæft begge ender godt.

Mønster 3
Slå 40 masker op.
Strik 8 pinde ret.
Pind 1 og 2: 4 ret (kantmasker), *2 vrang, 2 ret* x 8, 
4 ret (kantmasker).
Pind 3: ret.
Pind 4: 4 ret, 32 vrang, 4 ret.
Gentag disse 4 pinde til mønsteret måler ca. 10 cm. 
Afslut med 7 pinde ret, hvorefter der lukkes løst af i 
ret på pind 8. Hæft begge ender godt.

Tak til KroezeDesign, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål 3/6-9/12-15/18 mdr. 

Taljevidde: 48-52-56 cm. 
Indvendig benlængde: ca. 4 ½ cm.

·  Materialer: Blackhill Højlandsuld,  vælg to farver, 
50 gram af hver. Strikkepinde nr. 2 ½ og 3 ½. 
Smal blød elastik til taljen.

·  Strikkefasthed: 24 m & 32 p = 10 cm. 

·  Teknik og særlige forkortelser: 
Tag 1 r ud = saml lænken op før næste m, og strik 
den dr r.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Bermudashorts til baby
Model nr. 05Model nr. 05
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Bukserne strikkes i 2 dele, der efterfølgende sys sammen midt for, midt bag og i 
skridtsømmen.

Venstre buksedel 
Slå 58-62-68 m op på p nr. 2 ½ med kitgrå og strik 9 p glat (begynd med 1 vr-p). 
Strik 1 p r på vr-siden, og strik yderligere 10 p glat. Skift til p nr. 3 ½, og strik 
bukse delen længere bagpå således:
Strik 6 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 12 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 18 m, vend og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Strik 24 m, vend, og strik tilbage, idet 1. m tages løs af.
Forsæt nu i glat og striber over alle 58-62-68 m således: 2 p isblomst, 2 p kitgrå.

Når det stribede stykke fortil måler 15-16-17 cm, tages ud til skridtkile på retsiden 
således:
1. p: 2 r, tag 1 r ud, r til de sidste 2 m, tag 1 r ud, 2 r.
2. p: 3 r, tag 1 r ud, r til de sidste 3 m, tag 1 r ud, 3 r.
3. p: 4 r, tag 1 r ud, r til de sidste 4 m, tag 1 r ud, 4 r.
4. p: 5 r, tag 1 r ud, r til de sidste 5 m, tag 1 r ud, 5 r.
5. p: 6 r, tag 1 r ud, r til de sidste 6 m, tag 1 r ud, 6 r.
Luk 6 m af i hver side til skridtkilen.
Strik 6 p (slut med en stribe i isblomst), idet der tages 1m ind i hver side på hver 
2. p 2 gange. Skift til p nr. 3 ½ og kitgrå, og strik 10 p glat. Luk elastisk af til rullekant.

Højre buksedel 
strikkes som venstre, men spejlvendt.

Montering 
Sy bensømmene sammen, men tag højde for, at det nederste stykke ruller om til 
retten, og sy skridtsømmen sammen. Fold halvdelen af taljekanten om til vrangen, 
og sy den fast med lette sting, men lad en åbning stå midt bag. Træk elastik igennem 
åbningen og løbegangen, og sy elastikenderne sammen. Sy åbningen i taljekanten 
sammen. Pres forsigtigt bukserne fra vrangen.

Tak til Susanne Gustafsson, som har 
doneret denne opskrift til Fonden 
Mødrehjælpen. Få mere inspiration 
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål Str. 3/6-9/12-15/18 mdr. Overvidde: 

48-51-56 cm.

·  Længde: 27-28-29 cm.

·  Materialer 50-100-150 g Blackhill Højlandsuld pind 
nr. 3 ½ og en lille knap.

·  Strikkefasthed: 24 m = 10 cm. 

·  Teknik og særlige forkortelser: Tag 1. m løs af på alle p, 
så får du den pæneste kant i retstrikning.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Retstrikket Baby T-shirt
Model nr. 06Model nr. 06
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FremgangsmådeFremgangsmåde
T-shirten strikkes i et stykke og udelukkende i ret. Der begyndes med bagstykket.

Bagstykke 
Slå 58-62-68 m op, og strik retstrikning. Når hele bagstykket måler 18 cm, slås 6 nye m 
op i hver side til korte ærmer. Fortsæt lige op i retstrikning, til hele bagstykket måler 
27-28-29 cm (og ærmet måler 9-10-11 cm). Sæt en mærketråd i hver side (= skulder). 
Luk de midterste 20-22-24 m af til hals, og strik venstre forstykke således: strik 3 cm 
lige ned fra skulderen. Slå derefter10-11-12 m op til hals mod midten af forstykket, 
og fortsæt til forstykket fra skulderen måler 9-10-11 cm (tæl retriller ud på bagstykket, 
så for- og bagstykke bliver lige lange. Luk de 6 ærmemasker af, bryd garnet, og lad 
venstre forstykke hvile.

Højre forstykke 
strikkes om venstre, men slå 13-14-15 m op til hals, og strik 2 p. På næste p strikkes 
knaphul således: 2 r, slå om, 2 r dr sm, ret p ud. Strik 1 p ret. Luk på næste p de 3 
ekstra m til stroppen af, og strik færdig som venstre forstykke. Fortsæt over både 
højre og venstre forstykke, til hele forstykket måler det samme som bagstykket. Luk af.

Sy side- og ærmesømmene sammen, og sy knappen i.

Tak til Susanne Gustafsson, som har 
doneret denne opskrift til Fonden 
Mødrehjælpen. Få mere inspiration 
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål: 2-3-4 år/92-98-104 cl. 

Overvidde: 58-60-62 cm.

·  Hel længde: 33-35-37 cm. 
Ærmegabsdybde: 12-13-14 cm. 
Bemærk, at vesten er lidt længere bagpå.

·  Materialer: 2-3-4 nøgler Økologisk Hverdagsuld 
(50gram,100 % økologisk uld) fra CaMaRose og 
pind nr. 4.

·  Strikkefasthed: 20 m = 10 cm. 

·  Teknik og særlige forkortelser: 
Strikketip: Tag 1. m løs af på alle p, og stik 
strikkepinden ind i den bageste del af sidste 
m på alle p. Så får du en pæn kant.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Vest
Model nr. 07Model nr. 07
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FremgangsmådeFremgangsmåde
Bagstykket
Slå 48-50-52 m op, og strik retstrik idet der på hver 2. p tages 1 m ud i hver side 
inden for de 2 yderste m (=58-60-62 m). Sæt en mærketråd i hver side.

Fortsæt lige op, til bagstykket måler 21-22-23 cm fra mærketrådene. Nu lukkes 3 m 
af i hver side til ærmegab, og derefter tages 1 m ind i hver side på hver 2. p 5 gange 
inden for de 2 yderste m (= 42-44-46 m). Fortsæt lige op, til ærmegabet fra de 
aflukkede m åler 8 ½-9-9 ½ cm. Luk de midterste 12-14-14 m af til hals, og strik hver 
side op for sig, idet der mod halsen tages 1 m ind på hver 2. p 3 gange. Strik lige op, 
til ærmegabet måler 12-13-14 cm. Luk af til skulder for 6-6-7 m 1 gang og 6-6-6 m 1 
gang. Strik den anden side op på samme måde, men modsat.

Forstykke med V-hals
Slå 58-60-62 m op, og strik retstrik til forstykket måler 21-22-23 cm (tæl retriller ud 
på bagstykket (fra mærketrådene), så stykkerne bliver lige lange. . Luk af, og tag ind 
til ærmegab som på bagstykket, MEN del samtidig arbejdet på midten til V-hals, og 
strik hver side op for sig, idet der mod halsen tages 1 m ind på hver 2. p inden for 
de 2 yderste m i alt 9-10-10 gange. Strik lige op, til ærmegabet måler 12-13-14 cm. 
Luk af til skulder for 6-6-7 m 1 gang og 6-6-6 m 1 gang. Strik den anden side op på 
samme måde, men modsat.

Montering
Sy skulder- og sidesømmene sammen, og pres forsigtigt vesten fra vrangen med et 
pressestykke (rent viskestykke) imellem strygejern og strikketøj. 

Tak til Susanne Gustafsson, som har 
doneret denne opskrift til Fonden 
Mødrehjælpen. Få mere inspiration 
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål: 3/6-9/12-15/18 mdr. 

Hoftevidde bukser: 54-58-62 cm.

·  Højde fra skridtsømmen: 22-24-26 cm.

·  Materialer: 2-3-3 nøgler. Cottonwood 
(50 gram, 100 % økologisk bomuld) fra Cewec 
i bundfarven og evt. en rest i en kontrastfarve 
til bindebånd. Rundpinde (max 60 cm) nr. 3 og 4.

·  Strikkefasthed: 20 m & 28 p = 10 cm. 

·  Teknik og særlige forkortelser: Bukserne strikkes 
i et stykke på rundpind, og der begyndes med 
buksebenene.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Bloomers med mønster
Model nr. 08Model nr. 08



Model nr. 08  Model nr. 08  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Slå 44-48-52 m op på p nr. 3, og strik 13 p rib (3 vr, *2 r, 2 vr*), gentag fra * til *, og slut med 1 vr). 
Bryd garnet, og strik et bukseben til. Bryd garnet, og sæt det til midt på det ene bukseben (= omgs. 
begyndelse). Skift til p nr. 4, og strik en omg r således: 22-24-26 m bukseben, slå 10 m op, strik over 
det andet buksebens 44-48-52 m, slå 10 m op, og strik til omgs. begyndelse (midt på første bukseben) 
(= 108-116-124 m i alt). Fortsæt med mønster midt foran, se beskrivelsen nedenfor. 
Mønster over de midterste16 m, alle andre masker strikkes ret.

1. omg: 2 vr, 2 r, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 vr, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 2 r, 2 vr.
2. omg: r.
3. omg: 2 vr, 1 r, 2 r sm, 1 r, slå om, 1 r, 2 vr, 1 r, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 vr.
4. omg: r.
5. omg: 2 vr, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r, 2 vr, 2 r, slå om, 1 r, 2 r dr sm, 2 vr.
6. omg: r.
Disse 6 omg danner mønster og gentages til bukserne fra buksebenet/skridtet måler 18-20-22 cm. 
Sæt derefter en markør på forstykkets midte og en i hver side.  

Nu strikkes bukserne højere bagtil således: strik til de sidste 6 m på bagbuksen, vend, tag 1.m løs 
af, strik vr til de sidste 6 m på bagstykket, vend, tag 1 m løs af strik r til de sidste 6 m, og fortsæt på 
samme måde (husk 1. m løs af), til der er 18 m i hvileposition i hver side. Strik en omg r over alle m.
På str. 9/12-15/18 mdr. tages jævnt ind til 108 m på sidste omg. 
Skift til rundp nr. 3, og fortsæt i rib (2 r, 2 vr). Når der er strikket 6 omg rib, strikkes huller til snor 
således: * 2 r, 2 vr sm, slå om *, gentag fra * til * omg rundt, MEN der strikkes ikke hul i de midterste 
2 vr foran (= 26 snorehuller i alt). strik yderligere 6 omg rib, og luk elastisk af i rib.

Montering
Sy buksebenenes indersøm og skridtsømmen sammen, og hæft alle enderne. Pres evt. forsigtigt 
bukserne på vrangsiden.

Sno en snor evt. i en kontrastfarve således: mål 3 længder garn af på hver ca. 240 cm. Bind en 
knude i hver ende, og fæstn den ene ende til evt. et dørhåndtag. Stik en strømpepind eller en 
hæklenål igennem den modsatte ende, og sno trådene fast sammen, til de begynder at stritte 
imod. Fold snoren på midten, og lad den selv sno sig sammen til en fast snor (glat ud undervejs, 
så der ikke kommer løkker. Træk snoren igennem hullerne i bukserne, idet du begynder i et af 
hullerne midt foran. Bind en knude i hver ende af snoren, og klip trådene lige af.,

Tak til Susanne Gustafsson, som har 
doneret denne opskrift til Fonden 
Mødrehjælpen. Få mere inspiration 
på bloggen: Susanne-Gustafsson.dk

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse. ½, 1, 1½, 2 år. Mål længde: 13, 14, 14, 15 cm.

·  Materialer: 1 nøgle Pernilla fra Filcolana, der bruges 
ca. ½ nøgle pr par. Strikkepinde 3½.

·  Strikkefasthed 25 masker i helpatent pr 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser. Helpatent, se længere 
nede i opskriften. Hestetømme, se anvisning sidst i 
opskriften.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Vanter
Model nr. 09Model nr. 09



Model nr. 09  Model nr. 09  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Slå op på pind 3½, 45 (45) 51 (51) m. Strik 1 m ret, derefter rib, (en ret og en vrang), 
i alt 2 pinde. Strik derefter helpatent.

Helpatent
Du strikker kun hver anden m på hver pind, så der skal strikkes to pinde, før du kan 
tælle en hel pind i strikketøjet.
1. p: *strik 1 r, slå om og løft samtidig næste m løst af, som ville du strikke en vrang-
maske* gentages pinden ud.
2. p: *1 r (m strikkes gennem omslaget og m der blev løftet af på sidste pind), slå om 
og løft næste m løst af, som ville du strikke en vrangmaske* Gentages pinden ud.
Disse to pinde gentages.

Når arbejdet måler 4 cm skiftes til en halv pind mindre og der strikkes rib som før, 
2 cm i alt. Skift tilbage til pind 3½ og strik halvpatent. Når hele arbejdet måler 13 (14) 
14 (15) cm i alt strikkes 2 masker ret sammen pinden ud. Garnet brydes og trækkes 
gennem de resterende masker.
Vanten sys sammen på vrangen og vendes.

Strik en hestetømme til at binde vanten med. Slå fem masker op på strømpepinde og 
strik ret pinden ud. Arbejdet skal begyndes på retsiden og pinden vendes ikke, i stedet 
føres maskerne til modsat ende af pinden. Der strammes godt til ved første maske.

Igen føres maskerne til den modsatte ende af pinden (vend ikke arbejdet) og pinden 
strikkes ret – stram godt til ved første maske. Gentag til tømmen måler 25 cm. Garnet 
brydes og garnenden føres gennem maskerne. Der strammes godt til og garnenden 
hæftes.

Find midten af tømmen og sy den fast med et par sting i sømmen på det ribstrikkede 
stykke på vanten. Strik en vante og en tømme mere og monter på samme måde.

Tak til Lone Frøsig, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål Str. 0-3(3-6)6-9(9-12) mdr.

·  Mål hovedvidde 40(42)44(46) cm.

·  Materiale. Pernilla, Filacolana 50 gram, 
pinde nummer 3½.

·  Strikkefasthed: 22 masker pr 10 cm.

·  Teknik og særlige forkortelser: Hulmønster A og B, 
se forklaring. Huen strikkes i retmasker.

Bemærk: Uanset, hvilket garn, du vælger 
at anvende, anbefaler vi, at produktet kan 
vaskes på uldvask i vaskemaskine.

Djævlehue
Model nr. 10Model nr. 10



Model nr. 10  Model nr. 10  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Huen formes ved at der tages henholdsvis ud i den ene side og ind i den anden.
Efter et antal af disse ud- og indtagninger, byttes mønster.
Huen bliver på denne måde zig-zag strikket og kan formes som en lille ”skål” når 
den sys sammen til sidst.

Mønster A, strikkes over to pinde
p 1: Strik to ret, slå om, tag en maske løs af, strik to masker ret sammen, træk 
den løse maske over de sammenstrikkede retmasker. 
Strik ret til der er to masker tilbage på pinden. Slå om, strik 2 m ret.
p 2: Ret hele pinden

Mønster B, strikkes over to pinde
p 1: Strik 2 ret, slå om, strik til der er 5 masker tilbage. Tag en maske løs af, strik 
to masker ret sammen, træk den løse maske over de sammenstrikkede retmasker, 
slå om, strik 2 ret.
p 2: Ret hele pinden

Slå 27 (28) 29 (30) masker op på pind 3½.
Strik 1 pind ret.
Herefter strikkes mønster A 12 (13) 14 (15) gange 
Så skiftes der til mønster B 12 (13) 14 (15) gange. 
Strik mønster A 8 gange. 
Mønster B 8 gange. 
Mønster A 12 (13) 14 (15) gange. 
Mønster B 12 (13) 14 (15) gange.

Strik en pind ret, luk løst af i ret og bryd garnet. Sy huens oplægningskant og 
aflukningskant sammen, vrang mod vrang. 
Sy huens nakke sammen, så den danner en lille stjerne i nakken. Hvis du er i tvivl 
om, hvad der er for og bag på huen, så skal huen danne en pandespids midt for.

Saml 4 m op i spidsen af hver øreklap og strik ”snor” i retmasker til at binde med. 
Når ”snoren” måler 25 cm lukkes maskerne og der hæftes ender.

Tak til Lone Frøsig, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelser: 9-12 mdr. (1-2 år).

·  Materialer: 50 g Anina fra Filcolana (eller andet super-
wash merinould) Strømpepinde 2,5 rundpind størrelse 
2,5 25 cm lang.

·  Strikkefasthed: 26 m x 52 p glatstrik på pind 2½.

Bemærkninger: Er nem at strikke, da den 
er ens på begge sider og uden for- og bagside, 
hvilket gør det lettere at give barnet halse-
dissen på. Strikkes oppefra og ned.

Uanset, hvilket garn, du vælger at anvende, 
anbefaler vi, at produktet kan uldvaskes i 
vaskemaskine.

Halsedisse
Model nr. 11Model nr. 11



Model nr. 11  Model nr. 11  **    side 2 / 2side 2 / 2

FremgangsmådeFremgangsmåde
Slå 96 (100) m op på rundpind/strømpepinde. 
Strik 6, (7) cm rib 2 r, 2 vr. 

Tag 1 m ud mellem de to r m.
Strik 2 (3) pinde 3 r, 2 vr.

Tag 1 m ud mellem de 2 vr m.
Strik 2, (3) p 3 r, 3 vr.

Tag 1 m ud ved hvert retsegment.
Strik 2, (3) p 4 r, 3 vr.

Tag 1 m ud i hvert vrangsegment.
Strik 6, (6) p 4 r, 4 vr.

Herefter strikkes 7 pinde r. Enten frem og tilbage i ret (hvor slidsen sys 
sammen til sidst), eller skiftevis r og vr. Luk løst af i r. Hæft enderne godt.

Tak til KroezeDesign, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål: Pære 10 cm, æble 6,5 cm.

·  Materialer: 
Rester bomuldsgarn i røde, brune og grønne nuancer. 
Hæklenål, der passer til garnet. 
Fyld.

Æble og pære, hæklet
Model nr. 12Model nr. 12

fm = fastmaske

halvst = halvstangmaske

km = kædemaske

lm = luftmaske

mr = magisk ring

omg = omgang

stm = stangmaske

*-* = gentag hele omgangen rundt, 
medmindre andet står skrevet.

Tallene i parentes angiver antal masker 
på omgangen.



Model nr. 12  Model nr. 12  **    side 2 / 3side 2 / 3

FremgangsmådeFremgangsmåde
Æble
Arbejdet hækles rundt nedefra og op.
1. omg: hækl 6 fm i en mr (6)
2. omg: tag 1 fm ud i hver fm (12)
3. omg: *1 fm i næste fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (18)
4. omg: *1 fm i hver af de næste 2 fm, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag fra *-* omg rundt (24)
5. omg: *1 fm i hver af de næste 3 fm, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag fra *-* omg rundt (30)
6. omg: *1 fm i hver af de næste 4 fm, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag fra *-* omg rundt (36)
7. omg: hækl 1 fm i hver fm (36 m)
8. omg: *1 fm i hver af de næste 5 fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (42)
9.-16. omg: hækl 1 fm i hver fm (42 m)
17. omg: *1 fm i hver af de næste 5 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (36)
18. omg: *1 fm i hver af de næste 4 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (30)
19. omg: *1 fm i hver af de næste 3 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (24)
20. omg: *1 fm i hver af de næste 2 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (18)
21. omg: *1 fm i næste fm, tag 1 fm ind *, gentag fra*-* omg rundt (12)
Fyld æblet.
22. omg: hækl alle fm på omg sammen 2 og 2 (6)
Efterlad en tråd på ca. 20 cm.

Sy de 6 fm sammen med enden af tråden og træk tråden gennem toppen og bunden af æblet, 
så der bliver en fordybning i hver ende og hæft tråden godt.

Stilk (brun)
Arbejdet hækles rundt i cirkel. 
1. omg: 4 fm i mr med brunt garn (4)
2.-5. omg: Hækl 1 fm i hver fm (4)

Blad (grøn)
Hækl en række med 8 lm, hækl langs lm-rækken således: 1 km i 2. lm fra nålen, 1 fm i de 
næste 2 lm, 1 halvst i næste lm, 1 stm i hver af de næste 2 lm, 2 fm i den sidste lm. Hækl på 
den anden side af lm-rækken således: 1 stm i hver af de næste 2 lm, 1 halvst i næste lm, 1 fm 
i hver af de næste 2 lm, 1 km i den sidste lm. Klip og hæft tråden.

Montering 
Sy stilk og blad øverst i æblet.



Model nr. 12  Model nr. 12  **    side 3 / 3side 3 / 3

Pære
Arbejdet hækles rundt i cirkel nedefra og op. 
1. omg: Hækl 6 fm om den magiske cirkel (6)
2. omg: Tag 1 fm ud i hver fm (12)
3. omg: * 1 fm i næste fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (18)
4. omg: * 1 fm i hver af de næste 2 fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (24)
5. omg: * 1 fm i hver af de næste 3 fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (30)
6. omg: * 1 fm i hver af de næste 4 fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (36)
7. omg: Hækl 1 fm i hver fm (36)
8. omg: * 1 fm i hver af de næste 5 fm, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag fra *-* omg rundt (42)
9.-13. omg: Hækl 1 fm i hver fm (42)
14. omg: *1 fm i hver af de næste 5 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (36)
15. omg: *1 fm i hver af de næste 4 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (30)
16. omg: *1 fm i hver af de næste 3 fm, tag 1 fm ind*, gentag fra *-* omg rundt (24)
17.-22. omg: Hækl 1 fm i hver fm (24)
23. omg: * 1 fm i hver af de næste 2 fm, luk 1 fm *, gentag fra *-* omg rundt (18)
24. omg: Hækl 1 fm i hver fm (18)
Fyld pæren.
25. omg: * 1 fm i næste fm, luk 1 fm *, gentag fra *-* omg rundt (12)
26. omg: Hækl 1 fm i hver fm (12)
27. omg: Hækl alle fm på omg sammen 2 og 2 (6)
Efterfyld evt. pæren.
Sy de 6 fm sammen med enden af tråden.

Stilk (brun)
Arbejdet hækles rundt i cirkel. 
1. omg: 4 fm i mr med brunt garn (4)
2.-5. omg: Hækl 1 fm i hver fm (4)

Blad (grøn)
Hækl en række med 8 lm, hækl langs lm-rækken således: 1 km i 2. lm fra nålen, 1 fm i de næste 
2 lm, 1 halvst i næste lm, 1 stm i hver af de næste 2 lm, 2 fm i den sidste lm. Hækl på den anden 
side af lm-rækken således: 1 stm i hver af de næste 2 lm, 1 halvst i næste lm, 1 fm i hver af de 
næste 2 lm, 1 km i den sidste lm. Klip og hæft tråden.

Montering
Fastgør stilk og blad på toppen af pæren og hæft alle ender.

Tak til KroezeDesign, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



FaktaFakta
·  Størrelse og mål. Lille 7 cm, stor 10 cm.

·  Materialer: Rest bomuldsgarn i rød og hvid 
(her er brugt Cotton nr. 8 fra Hjertegarn).

·  Fyld (her er brugt fyldet fra en billig monteringspude 
fra Jysk).

·	 	Rasleboks,	f.eks.	18/22	mm	til	lille	fluesvamp	og	38	mm	
til	den	store	fluesvamp.

·  Hæklenål str. 2,5 – eller den nål, der passer til det garn, 
du bruger. Der skal hækles stramt.

Fluesvamp, stor eller lille, hæklet
Model nr. 13Model nr. 13

mr = magisk ring

fm = fastmaske

*-* = gentag hele omgangen rundt, 
medmindre andet står skrevet.

Tallene i parentes angiver antal masker 
på omgangen.



Model nr. 13  Model nr. 13  **    side 2 / 3side 2 / 3

FremgangsmådeFremgangsmåde
Lille fluesvamp
mr med 6 fm i rødt garn.
1. omg: 2 fm i hver fm (12)
2. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18)
3. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24)
4. omg:	*1	fm	i	de	første	3	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(30)
5. omg:	*1	fm	i	de	første	4	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(36)
6. omg: *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (42)
7.-8. omg: 42 fm

Brodér	prikker	på	fluesvampen	med	hvidt	garn.	1	prik	=	sy	1	sting	over	1	fm	med	dobbelt	tråd.	
Se foto.

9. omg: Skift til hvidt garn og hækl 1 fm i bagerste led af hver fm (42)
10. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	5	fm,	2	fm	sammen*	(36)
11. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	4	fm,	2	fm	sammen*	(30)
12. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	3	fm,	2	fm	sammen*	(24)
13. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18)

Fyld	toppen	af	fluesvampen	–	husk	rasleboksen.

14. omg:  *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15)
15. omg:  hækl fm i bagerste maskeled (15)
16.-18. omg: 1 fm i hver fm (15)

Fyld stilken undervejs.

19. omg:  *1 fm i første 4 fm, 2 fm i næste m* (18)
20. omg:  1 fm i hver fm (18)
21. omg:  *1 fm i første 5 fm, 2 fm i næste m* (21)
22. omg:  *1 fm i første 6 fm, 2 fm i næste m* (24)
23. omg:  1 fm i hver m (24)
24. omg:  hækles i bagerste maskeled *1 fm i første 2 fm, 2 fm sammen (18)
25. omg:  *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12)
26. omg:  *2 fm sammen* (6)

Luk hullet i bunden og hæft tråden godt. Hæft alle ender.

Stor fluesvamp
mr med 6 fm i rødt garn.
1. omg: 2 fm i hver fm (12)
2. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18)
3. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24)
4. omg:	*1	fm	i	de	første	3	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(30)
5. omg:	*1	fm	i	de	første	4	fm,	2	fm	i	næste	fm*	(36)
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6. omg: *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (42)
7. omg: *1 fm i de første 6 fm, 2 fm i næste fm* (48)
8. omg: *1 fm i de første 7 fm, 2 fm i næste fm* (54)
9.-10. omg: 54 fm

Brodér	prikker	på	fluesvampen	med	hvidt	garn.	1	prik	=	sy	1	sting	over	1	fm	med	dobbelt	tråd.	
Se foto.  

11. omg: Skift til hvidt garn og hækl 1 fm i bagerste maskeled af hver fm (54)
10. omg: *1 fm i hver af de første 7 fm, 2 fm sammen* (48)
11. omg: *1 fm i hver af de første 6 fm, 2 fm sammen* (42)
12. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	5	fm,	2	fm	sammen*	(36)
13. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	4	fm,	2	fm	sammen*	(30)
14. omg:	*1	fm	i	hver	af	de	første	3	fm,	2	fm	sammen*	(24)
15. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18)

Fyld	toppen	af	fluesvampen	–	husk	rasleboksen.

16. omg: hækl fm i bagerste maskeled (18)
17.-19. omg: 1 fm i hver fm (18)

Fyld stilken undervejs.

20. omg: *1 fm i første 5 fm, 2 fm i næste m* (21)
21. omg: 1 fm i hver fm (21)
22. omg: *1 fm i første 6 fm, 2 fm i næste m* (24)
23. omg: 1 fm i hver m (24)
24. omg: *1fm i første 7 fm, 2 fm i næste m* (27)
25. omg:	*1fm	i	første	8	fm,	2	fm	i	næste	m*	(30)
26.-28. omg:	1	fm	i	hver	m	(30)
29. omg:	hækles	i	bagerste	maskeled	*1	fm	i	første	3	fm,	2	fm	sammen	(24)
30. omg: *1 fm i første 2 fm, 2 fm sammen (18)
31. omg: *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12)
32. omg: luk de første 8 fm sammen 2 og 2 (8)

Luk hullet i bunden og hæft tråden godt. Hæft alle ender.

Tak til KroezeDesign, som 
har doneret denne opskrift 
til Fonden Mødrehjælpen

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 
til Barn. Du gør det muligt for et barn; at modtage 
fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 
deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel...

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter

Tak!Tak!



 

 

Nissehue 
 

Model 14 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

Fakta 
Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 52-54 cm 

Materialer: 100 g uldgarn, løbelængde180-

210 meter/50 g, Strømpepinde 3 mm og 40 

cm rundpind 3 mm 

Strikkefasthed: 20 m på pind 3 = 10 cm, 30 p 

= 10 cm 

  
Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine.  

 

Fremgangsmåde 
Slå 4 masker op på en strømpepind. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom arbejdet og strik 

forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 

gange. Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel maskerne på strømpepinde og strik rundt. 

 

Stik 4 omgange ret. 



Model 14, side 2/2 

 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen.  

 

Strik 3 omgange ret.  

 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen)  

 

3 omgange ret.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden)  

 

Strik 8/10/12 cm lige op.  

 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang.  

 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen  

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation A 

Model 14a 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 

cm, 52-54 cm 

 

Materialer: 50 g uldgarn i to 

farver, løbelængde180-210 

meter/50 g 

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm 

rundpind 3 mm 

 

Evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 

3 = 10 cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at 

produktet kan uldvaskes i 

vaskemaskine. 

 

 

Fremgangsmåde 

Slå 4 masker op på en strømpepind med farve A. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom arbejdet og 

strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt. 
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Udtagninger: 

Stik 4 omgange ret. 

 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. Strik 3 omgange ret. 

 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen). 3 omgange ret. 

 

Mønsteret starter her: 

4 p med farve B 

2 p med farve A 

2 p med farve B 

4 p med farve A 

2 p med farve B 

2 p med farve A 

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

 

Strik 8/10/12 cm lige op, og færdiggør mønsterrækken, inden du går videre. 

 

Strik 7/7/11 omgange rib i farve A, 1 ret 1 vrang. Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

Hvis du har lyst til at lave et næsten usynligt farveskift, kan du søge på youtube.com efter farveskift i 

glatstrik, eller f.eks. se hvordan det gøres her: https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for stribemønstret.  

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation B 

Model 14b 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 

52-54 cm 

 

Materialer: 50-100 g uldgarn, 

løbelængde180-210 meter/50 g  

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm 

rundpind 3 mm 

 

Evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 

10 cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine. 

 

 

Fremgangsmåde 
Slå 4 masker op på en strømpepind med f.eks. gråt garn. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom 

arbejdet og strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt.  
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Udtagninger: 

Strik 4 omgange ret. 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. 

Strik 3 omgange ret. 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen) 

Strik 3 omgange ret. 

Nu begynder mønsterstrik. 

 

Mønster: 

Strik en omgang vrang og herefter glatstrikning. Strik en omgang vrang igen med henholdsvis 6, 7, 9, 

13, 17, 19 omganges mellemrum. 

 

Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på 

udtagningerne.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

Strik 8/10/12 cm lige op. 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang. 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for mønstret.  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation C 

Model 14c 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 

52-54 cm 

 

Materialer: 50-100 g uldgarn, 

løbelængde180-210 meter/50 g,  

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm 

rundpind 3 mm, evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 

10 cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine. 

 

 

Fremgangsmåde 

Slå 4 masker op på en strømpepind med f.eks. rødt garn. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom 

arbejdet og strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt. 
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Udtagninger: 

Strik 4 omgange ret. 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. 

Strik 3 omgange ret. 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen) 

Strik 3 omgange ret. 

Nu begynder mønsterstrik: 

*Strik hulmaske (slå om og to masker sammen) 4 gange på hver omgang jævnt fordelt. Strik næste 

omgang ret* gentag disse to omgange, så hullerne kommer til at ligge ovenfor hinanden i en lodret 

stribe. 

 

Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på 

udtagningerne.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

 

Strik 8/10/12 cm lige op. 

 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang. 

 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for hulmønstret.  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation D 

Model 14d 
 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 

52-54 cm 

 

Materialer: 50-100 g uldgarn, 

løbelængde180-210 meter/50 g 

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm 

rundpind 3 mm, evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 

10 cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine. 

 

 

Fremgangsmåde 

Slå 4 masker op på en strømpepind med f.eks. gråt garn. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom 

arbejdet og strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt.  
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Udtagninger: 

Strik 4 omgange ret. 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. 

Strik 3 omgange ret. 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen) 

Strik 3 omgange ret. 

Nu begynder mønsterstrik. 

 

Mønster: 

Strik en hulrække således:  

Slå om og to masker sammen på hele omgangen. Strik næste omgang ret.  

Gentag mønsteret med 6, 7, 9, 13, 17, 19 pindes mellemrum 

 

Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på 

udtagningerne.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

 

Strik 8/10/12 cm lige op. 

 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang. 

 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for hulmønstret.  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation E 

Model 14e 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 52-

54 cm 

 

Materialer: 50 g uldgarn i hver af to 

farver, løbelængde180-210 meter/50 g 

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm rundpind 

3 mm, evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 10 

cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet kan 

uldvaskes i vaskemaskine. 

 

 

Fremgangsmåde 

Slå 4 masker op på en strømpepind med farve B. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom arbejdet og 

strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt. 
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Udtagninger: 

Strik 4 omgange ret. 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. 

Strik 3 omgange ret. 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen) 

Strik 3 omgange ret. 

Nu begynder mønsterstrik. 

Striber: 

1 pind farve A og 1 pind farve B, gentag 1 gang 

2 pinde farve A og 2 pinde farve B, gentag yderligere 2 gange 

4 pinde farve A og 4 pinde farve B, gentag yderligere 3 gange 

6 pinde farve A og 6 pinde farve B, gentag yderligere 3 gange 

8 pinde farve A og 8 pinde farve B 

 

Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på 

udtagningerne.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

 

Strik 8/10/12 cm lige op. 

 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang. 

 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

Hvis du har lyst til at lave et næsten usynligt farveskift, kan du søge på youtube.com efter farveskift i 

glatstrik, eller f.eks. se hvordan det gøres her: https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for stribemønstret.  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Nissehue, variation F 

Model 14f 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
 

Hovedomfang: 48-50 cm, 50-52 cm, 

52-54 cm 

 

Materialer: 50-100 g uldgarn, 

løbelængde180-210 meter/50 g 

 

Strømpepinde 3 mm og 40 cm 

rundpind 3 mm, evt. maskemarkører 

 

Strikkefasthed: ca 20 m på pind 3 = 

10 cm, 30 p = 10 cm 

 

Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine. 

 

Fremgangsmåde 

Slå 4 masker op på en strømpepind med f.eks. gråt garn. Vend ikke pinden, men tag tråden bagom 

arbejdet og strik forfra på pinden.  

 

Strik i alt 10 pinde ret (som en hestetømme) 

 

11. p: 1ret, udtagning: saml løkken mellem maskerne op og strik den drejet ret. Gør dette i alt 4 gange. 

Der er nu 8 masker på pinden.  

 

Fordel nu maskerne på strømpepinde og strik rundt.  
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Udtagninger: 

Strik 4 omgange ret. 

16. p: 1 ret, en udtagning, 1 ret, i alt 4 gange. Der er nu 12 masker på omgangen. 

Strik 3 omgange ret. 

20. p: 1ret, en udtagning, 2 ret, i alt 4 gange. (16 masker på omgangen) 

Strik 3 omgange ret. 

Nu begynder mønsterstrik. 

 

Mønster: 

Strik to hulmasker i træk (slå om og strik to masker sammen- slå om og strik to masker sammen) 4 

gange på hver omgang jævnt fordelt. Strik næste omgang ret og gentag disse to omgange, så hullerne 

kommer til at ligge ovenfor hinanden i en lodret stribe. 

 

Udtagningerne laves på hver 4. omgang, som beskrevet. Brug evt. maskemarkører for at holde styr på 

udtagningerne.  

 

Fortsæt på denne måde til der er 100/108/116 masker på omgangen. (Når der er ca. 72-80 masker, er 

det en fordel at strikke arbejdet over på rundpinden). 

 

Strik 8/10/12 cm lige op. 

 

Strik 7/7/11 omgange rib, 1 ret 1 vrang. 

 

Luk løst af i rib. 

 

Lav en kvast eller pompon (se evt. garnstudio.com for fremgangsmåde) og sy den i toppen af huen. 

Hæft ender og pres arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lade det tørre liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen og til 

Mette Hauge for hulmønstret.  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

NordVesten 
 

Model 15 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

Fakta 
Størrelse: 3-6 (12-18) 18-24 mdr. Halv 

brystvidde: 24 (29) 32 cm, længde MB: 26 (31) 

34 cm 

Materialer: 100 g uldgarn til grundfarven, 50 

g uldgarn mønsterfarve. Løbelængde 130-180 

m/50 g, rundpind 3,5 mm, længde 40 cm · 

Strikkefasthed: 25 m x 37 p = 10 x 10 cm. 

Mønster: Se diagram side 2. 

  
Uanset hvilket garn du vælger at 

anvende, anbefaler vi, at produktet 

kan uldvaskes i vaskemaskine.  

 

Fremgangsmåde 
Vesten strikkes oppefra og ned.  

 

Slå 72 m løst op og strik 5 omgange rib (1r 1v). Strik 1 omg ret. Nu starter udtagningerne. Start 

altid udtagningsomgangene med 3 r. 

 

På næste omgang tages en maske ud mellem hver 3. maske ved at samle løkken op mellem 

maskerne og strikke den drejet ret. Der er nu 96 masker på pinden. Strik herefter 3 omg ret. 

 

På næste omgang tages 1 maske ud mellem hver 4. maske. Der er nu 120 masker på pinden. 

Strik herefter 3 omg ret. 
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På næste omgang tages 1. maske ud mellem hver 5. maske. Der er nu 144 masker på pinden. Strik 

herefter 1 omg ret. Nu strikkes stjernemønster efter diagram (se nedenfor), som går over 12 masker i 

alt 12 gange.  

Strik herefter 1 (2) 2 omg ret. På næste omgang tages 1 maske ud mellem hver 6. maske. Der er nu 168 

masker på pinden. Strik herefter 1 omg ret.  

Størrelse: 3-6 mdr: Gå videre til @         Størrelse: (12-18) 18-24 mdr: yderligere 2 omg ret.  

Derefter tages ud mellem hver 7 maske. Der er nu 192 masker på pinden. 1 omg ret.  

Størrelse 12-18 mdr: Gå videre til @       Størrelse: 18-24 mdr: 3 r tag en ny maske op, *16 r 1 ny maske* 

gentages. Slut med 13 r. Der er nu 204 m på omgangen. Strik herefter 1 omg r.  

@Næste omgang: 26 (30) 32 r, 31 (35) 37 rib – start og slut med 1 vr, 54 (61) 65r, 31 (35) 37rib – start og 

slut med vr, 26 (31) 33 r. Dette gentages 3 gange, herefter lukkes af til ærmegab.  

Strik 26 (30) 32 r, luk 31 (35) 37 m af i rib, strik 54 (61) 65r, luk 31 (35) 37 m af i rib, strik 26 (31) 33 r.  

Fortsæt rundt i ret og slå 7 (11) 13 nye masker op under ærmegabene. Der er nu 120 (144) 156 m på 

omg. Strik herefter 1 (4) 6 omg ret. Nu strikkes stjernemønster efter diagram. Strik herefter 11 (20) 22 

omg ret.  

Strik igen stjernemønster efter diagram. Strik herefter 11 (11) 11omg ret. Strik 4 (7) 7 omg rib (1r, 1v) og 

luk af i rib på 5. (8.) omg.  

 

Mønsterdiagram: 

 

 
 

Hæft alle ender. 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Susanne Nielsen fra Nørrebro 

lokalforening, som har doneret denne 

opskrift til Fonden Mødrehjælpen  

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Patchworkbolde 
 

Model 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fakta 
Materialer: Stofrester i bomuld, pap, sytråd, fyld og evt. rasleboks  

Størrelse: Afhænger af hvilken størrelse femkant, du vælger.  

 

Fremgangsmåde 
Klip 12 femkant-skabeloner i pap i samme størrelse (se skabeloner side 2) til hver bold.  

 

Placer skabelonerne på vrangen af stoffet og klip stoffet ud med 1 cm sømrum.  

 

Fold sømrummet om på bagsiden af skabelonerne og ri det fast hele vejen rundt. 

Alternativt kan du holde stoffet fast med f.eks. papirklips. 

 

Sy femkanterne sammen ret mod ret med små kastesting: Sy først 6 femkanter sammen 

til én halvkugle og dernæst de andre 6 til en anden halvkugle.  

 

Sy de 2 halvkugler sammen, men lad 2 sider stå åbne. Tag alle papstykkerne ud og vend 

retten ud. Fyld bolden meget fast og placer evt. rasleboks i midten af bolden. Sy de 

sidste 2 sider sammen. 
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Tak!  
Tak til KroezeDezign, som har 

udarbejdet denne opskrift til Fonden 

Mødrehjælpen  

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Babyfutter 
 

Model 17 
 

 

 

 

 

 

 
   

Fakta 
Materialer: 50 g uldgarn, pinde 2,5 mm (eller evt. 2 mm), evt. lidt garn i en anden farve 

til den lille broderede blomst. 

Størrelse: 3 månder (brug pinde nr. 2 for at få en mindre størrelse) 

Strikkefasthed: 26 m i retstrik (riller) = 10 cm 

Tilbehør: 2 knapper 

 

Fremgangsmåde 
Modellen er strikket frem og tilbage på to pinde. Skoene strikkes fra den ene side af 

foden, under fodsålen og over til den anden side. Til sidst strikkes partiet over vristen.  

 

Slå 18 m op til sålen. Strik i retstrik (riller) og tag samtidig 1 m ud først og sidst på pinden, 

indtil du har 36 m. Udtagningen kan med fordel laves mellem de to yderste masker, ved 

at tage lænken mellem maskerne op og stikke den drejet ret. 

 

Tag så 1 m ind først og sidst på hver anden pind ved at strikke to masker sammen inden 

for kantmasken, indtil der er 18 m tilbage. På sidste pind skal du slå 6 nye m op til 

hælpartiet i slutningen af pinden (= 24 m). 
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Fortsæt i rillestrik således: strik lige op i hælsiden (dvs. midt 

bag) og tag 1 m ud til tåen i den anden side på hver anden 

p, indtil du har 32 m. Luk så 16 m af til hælpartiet. Strik ret p 

ud.  

 

Fortsæt over de resterende 16 m på denne måde: 1. p: strik 

ret. 2. p: 3 ret, 10 vr, 3 r. Gentag disse 2 pinde 6 gange 

mere. 16. p: strik ret p ud, slå 16 nye m op i slutningen af p 

(=32 m). Fortsæt i retstrik. Strik lige op i hælsiden og tag 1 m 

ind ved tåen på hver anden p, indtil der er 24 m tilbage. Luk 

af. 

 

Montering: 

Pres arbejdet let på vrangsiden under et fugtigt klæde. Sy 

de lige, korte sider midt bag på hælen sammen. Sy derefter 

skoen sammen rundt langs sålen. Pres overdelen lidt 

sammen midt foran, så skoen får den rigtige facon. 

 

 

Ankelrem: 

Saml 18 m op over hælen, 9 m på hver side af sømmen. Slå så 20 nye m op sidst på p. 

Strik 2 p ret. Lav et knaphul: strik 2 r, luk 3 m af, strik ret p ud. Slå 3 nye m op over de 3 m, der blev 

lukket af, strik 2 p ret og luk af. Strik remmen på den anden sko på samme måde, men lav knaphullet 

i den modsatte side. Sy knapperne i.  

 

Broderet blomst 

Sy en blomst med 8 store kædesting, der mødes i midten på det lille felt foran på skoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Lone Frøsig, som har doneret 

denne opskrift til Fonden Mødrehjælpen  

 

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Uldtrøje med mønster 
 

Model 18 
 

 

 

 

 

Fakta 
Størrelse: 3 mdr. (6 mdr.) 9 mdr. (1 år) 1½ år (2 år) 

Overvidde: 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm 

Hel længde: 28 (29) 30 (34) 35 (36) cm 

Materialer: F.eks. Mayflower Easy Care Classic, 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøgler lysebrun (farve nr. 250) 

samt 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøgler mørkebrun (farve nr. 251) 

Kvalitet: 100 % uld. 50 g = 106 m 

Pinde: Strømpep nr. 4 og 4,5 mm og rundp nr. 4 og 4,5 mm (40 cm) 

Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glatstrikning i mønster på p. 4,5 mm = 10 x 10 cm. Passer 

strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 

Udtagning: Saml tværlænken mellem 2 m op, og strik den dr r 

 

Fremgangsmåde 
Ryg og forstykke: Slå 112 (116) 120 (124) 128 (132) m op på rundp 4 mm med lyst garn, og strik 

2 omg r. Strik derefter 3 omg rib i 2 r, 2 vr. Strik nu 2 omg rib med mørkt garn over vr-m og med 

lyst garn over r-m. Den farve, der ikke strikkes med, løber på vr-siden af arb. Strik yderligere 2 

omg rib med den lyse farve.  

 

Skift til p 4,5 mm, og fortsæt i glatstrik i mønster efter diagrammet side 2. Når arb måler 20 (20) 

21 (22) 23 (24) cm, deles arb i ryg og forstykke (= 56 (58) 60 (62) 64 (66) m pr. del), og resten af 

arb strikkes frem og tilbage på p. 
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Ryg: Fortsæt lige op til ærmegabet måler 6 (6) 6 (7) 8 (8) cm, derefter sættes de midterste 8 (8) 10 (12) 

14 (14) m på en hjælpep. Luk i halssiden på hver 2. p for 3, 3, 2 (3, 3, 2) 3, 3, 2 (3, 2, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 2) m, 

og sæt de resterende m på en hjælpep, når arb måler 28 (29) 30 (34) 35 (36) cm. 

 

Forstykke: Når ærmegabet måler 4 (4) 4 (5) 6 (6) cm, sættes de midterste 14 (14) 16 (16) 16 (16) m på 

en hjælpep, og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding på hver 2. p i halssiden for 2, 2, 1 (2, 2, 1) 

2, 2, 1 (2, 2, 1) 2, 2, 2 (2, 2, 2) m. Sæt de resterende m på en hjælpep, når arb måler 28 (29) 30 (34) 35 

(36) cm. 

 

Ærmer: Slå 24 (26) 26 (28) 34 (34) m op på strømpep. 4 mm, og strik ribkant som på ryg og forstykke. 

Skift til p 4,5 og strik glatstrik i mønster efter diagrammet, idet der samtidig tages 1 m ud i hver side på 

hver 2. p i alt 8 gange og derefter på hver 4. p i alt 9 gange – de nye m strikkes med i mønsteret, 

efterhånden som de tages ud. Strik til ærmet måler 22 (24) 26 (28) 30 (32) cm. Luk af. Strik et ærme 

magen til.  

 

Halskant: Saml ca. 64 (64) 68 (68) 72 (72) m op langs halskanten (ca. 2 m pr. cm) med strømpep/rundp 

4 mm, og strik ribkant som på ryg og forstykke. Luk af.  

 

Montering: Strik skuldrene sammen fra vrangsiden og sy ærmerne i. Hæft alle ender og pres arbejdet 

let. 

 

Mønster: 

        

  ⚫      

 ⚫ ⚫ ⚫     

  ⚫      

        

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ = Glatstrik med mørkt garn 

⚫ ⚫  ⚫   = Glatstrik med lyst garn 

⚫        

⚫ ⚫  ⚫     

⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

   ↑     

  start her    

      

 

 

Tak!  
Tak til jer frivillige, som har foreslået 

opskriften og tak til Hendes Verden, som 

oprindeligt har udgivet opskriften.  

 

 

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Hæklet bøllehat 
 

Model 19 
 

 

 

 

Fakta 
Størrelse: 6-9 mdr. (12-18 mdr.) 18-24 mdr.  

Hovedomkreds: 45 (50) 53 cm 

Materialer: 1 (2) 2 nøgler bomuldsgarn, f.eks. Mayflower cotton 8/4 

Kvalitet: 100 % bomuld 

Hæklenål: 3,5 eller den nål, der passer til hæklefasthed 22 stgm = 10 cm 

 

I opskriften er der indregnet krymp! Hæklingen kan virke en smule løs inden vask, da opskriften 

er lavet med en større nål end normalt til bomuldsgarn. Dette er helt bevidst, for at undgå en alt 

for tæt og stiv kalot. Efter vask får hatten sin endelige størrelse og tæthed. 

 

Forkortelser 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

rstgm = reliefstangmaske, en stangmaske hæklet om selve maskestolpen på stangmasken fra 

omgangen før. Der hækles derfor ikke I masken men OM selve maskestolpen. Pas på ikke at 

hækle reliefmaskerne for stramt! 

omg = omgang 

flg = følgende 
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Fremgangsmåde 

4 lm samles til en ring med 1 km 

1. omg: 3 lm, 11 stgm om ringen, saml med km i 3. lm (12 m) 

2. omg: 3 lm, i den samme m som km sidder i, hækles 1 stgm, derefter 2 stgm i hver m, saml med km i 

3. lm (24 m) 

3. omg: 3 lm, i samme m som km, hækles 1 stgm. I stedet for at hækleI næste m, hækles en 

reliefstangmaske OM selve maskestolpen, *2 stgm i m efter reliefstangmasken, derefter en rstgm om 

næste maskestolpe*, gentag * – * omg. rundt, saml med km i 3. lm (36 m) 

4. omg: 3 lm, I samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i næste m, rstgm om rstgm, *2 stgm i m efter 

rstgm, 1 stgm i næste m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med km i 3. lm (48 m) 

5. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de flg. 2 m, rstgm om rstgm, * 2 stgm i 

m efter rstgm, 1 stgm i hver af de 2 flg. m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg rundt, saml med km (60 

m) 

6. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de flg. 3 m, rstgm om rstgm, * 2 stgm i 

m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 3 m, rstgm om rstgm* gentag * – * omg rundt, saml med km i 3. 

lm (72 m) 

7. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de første 4 m, rstgm om rstgm, *2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 4 m, rstgm om rstgm*, gentag ‘* – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm (84 m) 

8. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 5 m, rstgm om rstgm, * 2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 5 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. Ved str. 6-9 mdr stoppes her, gå videre til omg. 11 (Hovedomkreds 45 cm) (96 m) 

9. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 6 m, rstgm om rstgm, 2* 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 6 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. Ved str. 12 -18 mdr. Stoppes her, gå videre til omg. 11 (Hovedomkreds 50 cm) 

10. omg: 3 lm, i samme m som km hækles 1 stgm, 1 stgm i hver af de næste 7 m, rstgm om rstgm, *2 

stgm i m efter rstgm, 1 stgm i hver af de flg. 7 m, rstgm om rstgm*, gentag * – * omg. rundt, saml med 

km i 3. lm. (str. 18-24 mdr. Hovedomkreds 53 cm) 

11. omg: 3 lm, der hækles ikke flere udtag, i stedet hækles 1 stgm i hver stgm og 1 rstgm om hver rstgm 

omgangen rundt, saml med km i 3. lm. Husk masken efter rstgm, som kan være lidt svær at finde (der 

skal være hhv. 7 (8) 9 m mellem 2 rstgm, incl de 3 første lm, som tæller for 1 m). 

12.-19 omg: Som omg. 11 

20. omg: 1 lm, derefter hækles 1 fm i hver m omgangen rundt, også i hver rstgm, saml med km i 1. lm. Pas 

på ikke at hækle fm for stramt i de flg. omgange! De skal have samme hæklefasthed som resten af hatten. 

21. omg: 1 lm, derefter 1 fm hæklet i bagerste maskeled i hver m omgangen rundt, saml med km i 1. lm 
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22.-27. omg: Som 21 

28. omg: 1 lm, fm med udtag i hver 2. m omgangen rundt. Alle masker hækles som alm. fm gennem 

begge led, saml med km i 1. lm 

29. omg: 3 lm, 1 stgm i hver m omg. rundt, saml med km i 3. lm 

30. omg: Som 29 

31. omg: Som 29 

32. omg: 1 lm, derefter 1 krebsemaske i hver m. Krebsemasker hækles som fm, dog med den 

undtagelse, at der hækles baglæns, fra venstre mod højre, hvilket giver den fine nærmest snoede kant. 

Venstrehåndede: Fra højre mod venstre. Pas på ikke at hækle krebsemaskerne for stramt. 

Krebsemaskerne kan undlades og erstattes med en omg. fm. Saml omg. med 1 km.  

Bryd garnet og træk tråden igennem. Hæft ender. Vask hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  
Tak til Anja fra Eponasdagbog.dk, som 

har doneret opskriften.  

 

 

 

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/


 

 

Hæklet gulerod og citron 
 

Model 20 
 

 

 

 

 

Fakta 
Materialer:  

Rester i gult, orange og grønt bomuldsgarn, f.eks. Mayflower cotton 8/4, fyld 

Kvalitet: 100 % bomuld 

Fyld (her er brugt fyldet fra en billig monteringspude) 

Hæklenål str. 2,5 – eller den nål, der passer til det garn, du bruger. Der skal hækles stramt 

 

Forkortelser 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 

fm = fastmaske  

hstgm = halvstangmaske 

*-* = gentag hele omgangen rundt, medmindre andet står skrevet 

(x) = tallet i parentesen angiver, hvor mange masker du skal have, når omgangen er slut 
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Fremgangsmåde 
 

Gulerod (ca. 20 cm inkl. top) 

MR med 5 fm i orange garn 

1. omgang 1 fm i første 4 fm, 2 fm i 4. fm (6) 

2. omgang *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (8) 

3. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (10) 

4. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (12) 

5. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (15) 

6.-7. omgang 1 fm i hver fm (15) 

8. omgang 1 fm i første 14 fm, 2 fm i 15. fm (16) 

9. omgang 1 fm i hver fm (16) 

10. omgang 2 fm i første 15 fm, 2 fm i 16. fm (17) 

11. omgang 1 fm i hver fm (17) 

12. omgang 2 fm i første 16 fm, 2 fm i 17. fm (18) 

13.-28. omgang 1 fm i hver fm (18) 

Fyld guleroden undervejs 

29. omgang *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15) 

30. omgang *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (12) 

31. omgang *2 fm sammen* (6) 

 

Top  

Lav 5 lm og saml til en ring med 1 km med grønt garn 

1. omg: 20 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 18 fm, 1 km i ringen 

2. omg: 30 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 28 fm, 1 km i ringen 

3. omg: 25 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 23 fm, 1 km i ringen 

Monter ringen med bladene i toppen af guleroden. Hæft alle ender godt. 

 

Gulerod (ca. 28 cm inkl. top) 

MR med 6 fm i orange garn 

1. omgang *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (8) 

2. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (10) 

3. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (12) 

4. omgang *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (15) 

5.-6. omgang 1 fm i hver fm (15) 

7. omgang *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (18) 

8.-9. omgang 1 fm i hver fm (18) 

10. omgang *1 fm i de første 5 fm, 2 fm i næste fm* (21) 

11.-40. omgang 1 fm i hver fm (21) 

Fyld guleroden undervejs 

41. omgang *1 fm i hver af de første 5 fm, 2 fm sammen* (18) 

42. omgang *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (15) 

43. omgang *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (12) 

44. omgang *2 fm sammen* (6) 

 

Top  

Lav 5 lm og saml til en ring med 1 km med grønt garn 

1. omg: 35 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 33 fm, 1 km i ringen 

2. omg: 45 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 43 fm, 1 km i ringen 

3. omg: 40 lm, 1 fm i 2. m fra nålen, 38 fm, 1 km i ringen 

Monter ringen med bladene i toppen af guleroden. Hæft alle ender godt. 
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Citron 

Lav en MR med 5 fm i gult garn 

1. omg: 2 fm i første m, 4 fm (6) 

2. omg: 2 fm i hver fm (12) 

3. omg: 12 fm (12) 

4. omg: *1 fm i første fm, 2 fm i næste fm* (18) 

5. omg: *1 fm i de første 2 fm, 2 fm i næste fm* (24) 

6. omg: *1 fm i de første 3 fm, 2 fm i næste fm* (30) 

7. omg: *1 fm i de første 4 fm, 2 fm i næste fm* (36) 

8-17. omg: 36 fm (36) 

18. omg: *1 fm i hver af de første 4 fm, 2 fm sammen* (30) 

19. omg: *1 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm sammen* (24) 

20. omg: *1 fm i hver af de første 2 fm, 2 fm sammen* (18) 

21. omg: *1 fm i første fm, 2 fm sammen (12) 

22. omg: 12 fm (12) 

23. omg: *2 fm sammen* (6) 

24. omg: 2 fm sammen, 4 fm (5) 

 

Blad 

1. omg: med grønt garn hækles 7 lm, 1 fm i 2. lm fra nålen, 2 fm 

2. omg: 9 lm, 1 km i 2. m fra nålen, 2 fm, 2 hstgm, 2 stgm, 2 fm i næste m 

3. omg: Fortsæt på den anden side af lm-rækken: 2 stgm, 2 hstgm, 1 fm, 2 km 

 

Lav km ned gennem midten af bladet til du når stilken, 3 km i stilken (du er nu samme sted som du 

startede). 

 

Sy bladet fast i toppen af citronen, og hæft alle ender godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak!  

Tak til KroezeDezign, som har doneret 

opskriften.  

 

 

 

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/
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