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Materiale til dukken: 

Dukken: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Nissegarn, som passer til 

pinde 3. Når det strikkes med pinde 2,5, så bliver det dejlig tæt, så der kommer hold over dukken. 

Gult pysset garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering af ansigtet. 

Tyndt 2-trådet blåt og hvidt gang til øjne. Til fyld er der brugt udstopningsvat. 

 

Benene og kroppen: 

Først det ene ben og fod: slå 8 m op fordelt på 4 pinde.  

1. Omg: 8 r 

2. Omg: *1 r, strik 2 m i en* (12 m i alt) 

3. Omg: *2 r, strik 2 m i en* (16 m i alt) 

Strik 12 omg.  

Hæl: strik 6 pinde glatstrikning frem og tilbage hen over 6 m. Ret på ret siden og vr på vrang siden.  

Fortsæt på 4 pinde, hvor der på første omg samles 4 m op på hver side af det glatstrikkede stykke.  

Strik 1 omg. På de efterfølgende 4 omg tages 1 m ind på hver side af foden svarende til de m, der 

blev samlet op.  

Fyld udstopningsvat i foden.  

 

Benet: Fortsæt med 30 omg hen over de 

16 m. Tag herefter 1 maske ud på 

ydersinden af benet på hver 3. omgang 

til der er 22 masker i alt. Strik derefter 

lige op til benet er 14 cm langt. Fyld 

udstopningsvat i benet. Lad arbejdet 

hvile og strik det andet ben magen til 

men udtagningen foretages på den 

modsatte side. Nu skal kroppen strikkes 

– den strikkes på 4 pinde: Sæt benene 

sammen (44 m ialt). Strik 4 cm (efter et 

par omg så syes hullet mellem benene 

sammen). 

Tag herefter ind til taljen ved at strikke 

* 1 m, 2 m sammen * omgangen ud (30 

m). Strik 2 omgange rib (1r, 1vr). Tag 

ud igen ved at strikke * 1 m 2 m i én * 

omgangen ud (44 m). Strik til stykket 

fra taljen måler 4 cm. Slut af med en 

omg hvor 2 m lukkes af i hver side, der 

hvor armene skal sættes til. Lad arbejdet 

hvile. 

 
Armene:  

Slå 8 m op fordelt på 4 pinde.  

1. Omg: 8 r 

2. Omg: *1 r, strik 2 m i en* (12 m i alt) 

3. Omg: *3 r, strik 2 m i en* (15 m i alt) 

Strik 10 cm. Luk 2 masker af. Strik den anden arm magen til. Fyld armene og sæt dem på kroppen.  

Fyld også kroppen.  

 

Resten af kroppen og hovedet: 

Der er nu 66 m fordelt på de 4 pinde. 



Fortsæt med indtagning således: 

Hver 6. og 7. M strikkes sammen omg ud.  (Der er 3 m til rest) 

1 omg uden indtagning.  

Hver 5. og 6.  M strikkes sammen omg ud.  

1 omg uden indtagning.  

Hver 4. og 5. M strikkes sammen omg ud.  

1 omg uden indtagning.  

Hver 3. og 4. M strikkes sammen omg ud.  

1 omg uden indtagning.  

Hver 2. og 3. M strikkes sammen omg ud.  

1 omg uden indtagning.  

Hver 1. og 2. M strikkes sammen omg ud.  

Så er der 12 m tilbage til hals.  

Sy sammen under armene. Fyld skuldrene og overkroppen.  

Strik 6 omg rib (1r,1vr). Tag ud igen til hovedet ved at strikke 2 masker i én omgangen ud (24 m). 

Næste omgang tages yderligere 12 masker ud jævnt fordelt (34 m). Strik 5 cm. Strik m sammen 2 

og 2 til der ikke er flere masker. Fyld hovedet ud inden hullet bliver for lille.  

 

Hæklet Øje:  

Tyndt to trådet garn og hæklenål nr 2,5.  

Start med 3 luftmasker, der samles til en ring. Hækl 9 fm i ringen. Afslut med km.  

Med Hvidt startes med en km, 1 fm, 2 fm i en, 1 fm, 2 fm i en, 1 fm, 1 km, vend.  

1 fm, 2 fm i en, 2 fm i en, 2 fm i en, 1 fm.  

Sy øjnene på og Broder ansigtet. 

 

Håret: 

Sno en passende hårmængde rundt om en bog på ca. 16 cm. Klip op i begge sider. Læg de lange 

hårstykker rundt i hårgrænsen sådan at de enkelte hårtråde ligger med midten lige der, hvor 

hårgrænsen er. Sy håret på langs med hårgrænsen hele vejen rundt. Sørg for, at der er en lille smule 

ekstra hår foran, sådan at nogle af dem kan klippes af til pandehår. Vend alt håret op over hovedet. 

Fratag nogle få tråde til pandehår. Resten samles i en høj hestehale. Klip pandehåret. 

 

 

 

 

 

 

  



Opskrift trøje og Converse sko: 

 
Materiale: 
Tyndt lyseblåt, mørkeblåt, turkis, grønt, sort, råhvidt og en lille smule rosa garn, som passer til 

pinde nr. 2,5. Fx strømpegarn. En lyseblå plastic lynlås, som skal forkortes, så det er lige meget, 

hvor lang den er. 



 
Trøjen: 

Med mørkeblåt garn: slå 72 m op fordelt på 4 pinde. Strik 2 omg rib (1 r, 1 vr). 1 omg glat. Derefter 

mønster som vist ovenfor. Efter mønsteret fortsættes med lyseblåt garn. Når Arb. måler 10,5 cm så 

tag jævnt ind til 64 m. 

Strik en omgang, hvor der lukkes 6 m af i hver side til ærmegab. Lad arbejdet hvile. 

Ærmer: Slå 18 m op fordelt på 4 pinde. Strik 2 omg rib (1 r, 1 vr). Derefter 1 omg glat, hvor der 

tages 4 m ud jævnt fordelt. Derefter mønster som vist nedenfor. Efter mønsteret fortsættes med 

lyseblåt garn. Fortsæt i glatstrik 22 pinde i alt. På næste pind lukkes 3 m af i hver side til ærmegab. 

Strik det andet ærme magen til.  

 
Sæt ærmerne i trøjen. Nu er der 84 m på de 4 pinde. Del arbejdet midt bag, hvor lynlåsen skal sidde. 

Herefter strikkes glatstrikning frem og tilbage på de 4 pinde. Samtidig tages ind således: 

Hver 5. og 6. M strikkes sammen omg ud. Disse indtagningsmasker strikkes i mørkeblå.  

Strik 2 omg med lyseblå over lyseblå og mørkeblå over mørkeblå.  

Hver 4. og 5. M strikkes sammen omg ud. Disse indtagningsmasker strikkes i mørkeblå.  

Strik 2 omg med lyseblå over lyseblå og mørkeblå over mørkeblå.  

Hver 3. og 4. M strikkes sammen omg ud. Disse indtagningsmasker strikkes i mørkeblå.  

Strik 2 omg med lyseblå over lyseblå og mørkeblå over mørkeblå.  

Hver 2. og 3. M strikkes sammen omg ud. Disse indtagningsmasker strikkes i mørkeblå.  

Strik 2 omg med lyseblå over lyseblå og mørkeblå over mørkeblå.  

Luk af med mørkeblå.  

Sy ærmerne sammen og sy sammen under ærmerne. Sæt lynlåsen i. Sy stramt hen over selve 

lynlåsen der, hvor den skal forkortes. Klip den af, så den passer i længden. 

Pres trøjen.  

 

  



Converse sko: 

Materiale: 
Tyndt hvidt, lyseblåt, lysegrønt, orange, gult, mørkeblåt, som passer til pinde nr. 2,5.  

 
Sål: Med hvidt: 8 lm.  

1. Omg. : 1 lm, 7 fm, 3 fm i en, 7 fm, 3 fm i en.  

2. Omg. : 7 fm, 2 fm i en, 2 fm i en, 2 fm i en, 7 fm, 2 fm i en, 2 fm i en, 2 fm i en.  

3. Omg. : 9 fm, 2 fm i en, 2 fm, 2 fm i en, 9 fm, 2 fm i en, 3 fm, 2 fm i en.  

4.  Omg. : 10 fm, 2 fm i en, 3 fm, 2 fm i en, 10 fm, 2 fm i en, 3 fm, 2 fm i en, 1 km.  

5. Omg. : vend arbejdet. 1 lm, 1 stangm. i hver m, 1 km.  

6. Omg. : ligesom 5.  

Hækl den blå streg hen over den første række fm. Hold garnet bag arbejdet og hent snoren op i hver 

fm. Den blå streg skal gå langs med hælen.  

Hækl den orange streg hen over den anden række fm. Hold garnet bag arbejdet og hent snoren op i 

hver fm. Den orange streg skal gå hele vejen rundt.  

Overside: 

Med hvidt, start 5 stm fra det forreste hjørne. 1 lm, 4 stm, spring 1 stm over, 2 stm, spring 1 stm 

over, 5 stm. Vend. 1 lm, 1 stm i hver 2. Vend. 1 stm i hver 2.   

Tungen: hækl med orange hen over 5 stm. Hækl 4 rækker.   

Den blå side: start med overlap på en fm hen over det hvide stykke. 1 lm, 12 stm. Vend, 1 lm, 10 

stm, 1 km. Vend, 1 lm, 8 stm, men ikke hen over de 2 første stm.  

Den grønne side hækles som den blå, men bare omvendt.  

Snørebånd: 55 lm  

Sæt snørebånet i.  

Pynt til siden: 3 lm samles til ring. 1 lm, 10 fm, 1 km.  

Hækl den anden sko magen til bare omvendt med den blå og grønne side. 

Sy pynten på siden af skoen og broder en blå stjerne. 



 

 

 


