
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Olivia                                           
Af Ilse Charlotte Funch 



Dukken: 
Materiale til dukken:  

Tyndt beige garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Strømpegarn. Råhvidt og lyseblåt 

garn til undertøj og rustrødt garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til 

brodering af ansigtet. Til fyld er der brugt udstopningsvat.  

 

Benene og kroppen:  

Først det ene ben og fod: slå 8 m op fordelt på 3 pinde. 1. Omg: *1 r, strik 2 m i en* (12 m i alt) 

Strik 12 omg. 

Hæl: strik 6 pinde glatstrikning frem og tilbage hen over 4 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 2 omg tages 2 m ind på hver side af vristen ved at strikke 

3 m sammen til 1. Dvs. der tages 4 m ind på hver side svarende til de m, der blev samlet op. 

Fyld udstopningsvat i foden.  

Benet: Fortsæt hen over de 12 m lige op til benet er 12,5 cm langt. Fyld udstopningsvat i benet ind 

imellem. Skift til lyseblåt. Strik 2 omgange. Skift til råhvidt. Strik 2 omgange. Fortsæt 

stribemønsteret til der er 8 striber. Hæft enderne, stop benet helt ud og lad arbejdet hvile. Strik det 

andet ben magen til.  

Nu skal kroppen strikkes – den strikkes på 4 pinde: Sæt benene sammen og slå yderligere 4 m op 

mellem hvert ben (32 m ialt). Fortsæt i stribemønsteret med 8 striber. (efter et par omg så syes 

hullet mellem benene sammen) Afslut bukserne ved at strikke 1 omg ret, 2 omg vrang med blå. 

Herefter Mønster: 

1. og 2. omgang: blå hele omgangen. 

3. omgang: * 2 hvid, 2 blå *. Gentag 

fra * til * hele omgangen ud. 

4. og 5. omgang: blå hele omgangen. 

6. omgang: * 2 blå, 2 hvid *. Gentag 

fra * til * hele omgangen ud.  

Fortsæt indtil kroppen måler 7,5 

cm. Slut af med 2 omg vrang, hvor 

der på den sidste omg lukkes 2 m af i 

hver side, der hvor armene skal sættes 

til. Lad arbejdet hvile. 

Armene:  

Slå 8 m op fordelt på 3 pinde. 

1. Omg: 8 r 

2. Omg: *1 r, strik 2 m i en* (12 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 48 m fordelt på de 4 pinde.  

Fortsæt med indtagning således: 

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 8 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 (16 m). 

Og gør det samme næste 

omg (32 m). Omg efter: strik 2 m 

i én på hver 4 m omgangen ud 

(40 m). Strik 5 cm. Strik en omg 

hvor hver 4. og 5. m strikkes 

sammen omgangen ud. Herefter: 

Strik m sammen 2 og 2 til der 

ikke er flere masker. Fyld 

hovedet ud inden hullet bliver for 

lille. Bind en tråd rundt om hver 

arm for at markere hænder.  

Broder ansigtet. 

 

Håret: 
Hvert hårstrå starter fra toppen af hovedet. Sæt hæklenålen i toppen af hovedet, fang garnet og hækl 

50 lm, hækl tilbage med 50 fm. Find det næste sted på toppen hovedet, sæt hæklenålen i, fang 

garnet og hækl næste hårstrå på samme måde. Fortsæt indtil dukken har 10 hårstrå eller så mange, 

som man synes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trøjen.  
Materiale: 

Lyngfarvet, råhvidt og koksgråt garn, som passer til pinde nr 2,5. 4 små knapper.  

Start med en snoning med det lyngfarvede. 8 m. På alle pinde startes med at løfte første m af og den 

sidste strikkes vrang. På alle pinde strikkes der Ret på ret-siden og på vrang siden: løft af, 1 ret, 4 

vrang, 1 ret, 1 vrang. På hver 3. ret pind strikkes en snoning: løft første m af, sæt 2 m på 

hjælpepind, strik 2 ret, strik de 2 på hjælpepinden ret, 1 ret, 1 vrang. Når stykket måler 15 cm, så 

lukkes m af.  

Nederdelen: saml 34 m op på den ene lange side med råhvidt. 1. Pind strikkes ret med 2 m i hver m. 

(68 m). Skift til koksgråt og strik 2 pinde glatstrik. Derefter 2 pinde glatstrik med råhvidt. Fortsæt 

med stribemønsteret til det stribede stykke måler 7,5 cm. Fortsæt med 4 pinde ret med lyngfarvet 

garn. Luk af.  

Ærmer: slå 18 m op med lyngfarvet garn og strik 4 pinde ret. Fortsæt i stribemønsteret med råhvid 

og koksgrå indtil ærmet måler 8 cm. Luk de underste 4 m af. Strik det andet ærme magen til.  

Den øverste del: saml 7 m op på den anden side af snoning stykket. Sæt det ene ærme til ved at 

strikke videre med det garn, som du tog masker op med, fortsæt med at tage masker op, men spring 

4 m over under ærmet. Saml 13 m op. Sæt det andet ærme til på samme måde som før. Fortsæt med 

at samle masker op, men spring igen 4 m over under ærmet. Saml 7 m op (55 m).  

Fortsæt i stribemønsteret samtidig med at der tages ind på ret pinden: 

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

1 pind uden indtagning. 

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

1 pind uden indtagning. 

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

1 pind uden indtagning. Skift til lyngfarvet garn.  

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

1 pind uden indtagning. Luk af.  

Hækl 3 rækker fm hen over hver side. I den ene side syes knapper. I den anden laves knaphuller 

tilsvarende knapperne.  

 

Støvler:  
Materiale:  

Lyngfarvet garn som passer til pinde nr 2,5. 2 små knapper.  

Støvle: Start med en snoning ligesom den på trøjen. Når stykket måler 7,5 cm, så lukkes 2 m af i 

midten af stykket til knaphul. På næste pind slås 2 nye m op, og der strikkes yderligere 2 pinde. Luk 

af.  

I den side, hvor knaphullet er, tages det 6 m op 1 cm inde på stykket til overstykket. Strik 3 cm 

ret. På alle pinde startes med at løfte første m af og den sidste strikkes vrang. Saml 9 m op langs 

venstre side af overstykket. 10 m op på snoningstykket (husk overlap af 1 cm med knaphullet 

øverst), 9 m op på højre side af overstykket. (34 m) Strik 6 omg. Luk de 6 forreste og de 6 bageste 

m af. Strik yderligere 2 p i hver side. Luk af. Sy støvlen sammen under bunden. Sy en knap i. Strik 

den anden støvle magen til.  
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Hvid kjole  

Materiale: Tyndt to-trådet hvidt garn, som passer til pinde nr. 2. En lille hvid knap. 

Forstykket: Slå 40 masker op på p nr. 2 og strik 5 p r. Skift til p nr. 2,5 og mønster således: 1. p: 2r, 

*2 r sm, 2 r sm, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 1 r sl o, 2 r sm, 2 r sm*, gentag fra * til * til den sidste m, 2 

r. - 2. p: vr. 3. p: r. - 4. p: r. – Disse 4 p danner mønsteret. Gentag lige op til arbejdet måler 14 cm.  

Fortsæt i retstrik og skift til pinde nr 2. Luk til ærmegab for 5 m i hver side. På næste pind tages ind 

ved at strikke m sammen 2 og 2 til 15 m. Strik lige op til ærmegabet måler 2,5 cm. Luk alle m af.  

Ryggen: Strikkes som forstykket frem til efter indtagningen til 15 m. Del arbejdet med 7 m til den 

ene side og 8 m til den anden. Siden med 8 m strikkes lige op ligesom ryggen. Siden med 7 m: strik 

2 m i en i m midt foran, så der er 8 m. Strik derefter siden lige op tilsvarende den anden side.  

Sy kjolen sammen ret mod ret i siderne og skuldrene. Hækl en trense til knappen i den ene side 

bagpå. Knappen syes på i den anden side.  
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Grønne sko: 
Materiale: Hæklenål nr 3 og lysegrønt strømpegarn eller lign kvalitet. 2 sølvknapper. 

Skoene: 

Hækl 17 luftmasker og saml dem til en ring. Hækl 6 omgange fastmasker. Hækl herefter 11 rækker 

frem og tilbage hen over 12 fastmasker. Buk stykket sammen og sy sammen, hvorved hælen 

dannes. I den anden ende syes styket dammen på tværs så det danner tåen. Hækl en rem hen over 

skoen således. Find midten på det ene sidestykke og start der med 9 luftmasker. Hækl en trens af 5 

luftmasker og 9 fm over de første 9 lm. Sy en 

lille knap på det andet sidestykke. Hækl den anden sko magen til. Husk at hækle remmen på det 

modsatte sidestykke ift. Den første sko.  
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