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MATERIALER
Garn der passer til pind 4.
A: 50g garn (fødder, hænder, ører og krop)
B: 50g garn (striber, hale og hoved)
Længde: ca 24 cm
Musen strikkes rundt på strømpepinde nr 4.
+ 2 ekstra strømpepinde til sammenstrikning
Du kan strikkehæfte undervejs eller lade tråd-enderne
hænge ud på retsiden så de kan monteres til sidst.
FOD
Slå 8m op med A.
Omg 1: 8r.
Omg 2: *1r – 1 ny
mellem m – 2r – 1
Omg 3: 12r.
Omg 4: *1r – 1 ny
til *.
Omg 5: 16r.
Omg 6: *1r – 1 ny
til * = 20m.
Strik 5 omg r.

r, ved at strikke dr op i lænken
ny r – 1r*. Gentag fra * til *.

Klip tråden. Sæt m på en snor.
Strik det andet øre på samme måde.

r – 4r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra *

HALE
Slå 4m op med B.
*Skub m hen i den anden ende af pinden.
Træk tråden bag m og strik 4r*.
Gentag fra * til * til halen er 5 cm.
Strik 1r – 2r sm – 1r = 3m.
Klip tråden. Sæt m på en snor.

r – 6r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra *

Omg 7 med hul til ben: Strik 3r – luk for de næste 4m
– strik omg ud.
Omg 8: Strik 3r – slå 4 nye m op – 13r.
Omg 9: 20r.
Omg 10: *2r sm – 6r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *.
Omg 11: *2r sm – 4r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *.
Omg 12: *2r sm – 2r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *.
Omg 13: *2r sm – 2r dr sm*. Gentag fra * til *.
Klip tråden og træk den gennem de 4m.
BEN
Strik med B.
Strik 6m op langs de aflukkede m – strik 6m op i de
opslåede m = 12m.
Strik 1 omg r.
Strik striber: 2 omg med A – 2 omg med B,
Fortsæt til der i alt er 5 striber med B.
Klip trådene. Sæt m på en snor.
Strik det andet ben på samme måde.
ARM
Slå 8m op med A.
Strik Omg 1 – 6 som på fod.
Strik 3 omg r.
Strik Omg 10 – 11 som på fod = 12m.
Strik striber: 2 omg med B – 2 omg med A,
Fortsæt til der i alt er 6 striber med B.
Klip trådene. Sæt m på en snor.
Strik den anden arm på samme måde.
ØRE
Slå 8m op med A.
Strik Omg 1 – 6 som på fod.
Strik 3 omg r.
Strik Omg 10 – 12 som på fod = 8m.
Strik 1 omg r.

KROP
Slå 8m op med A.
Omg 1: 8r.
Omg 2: *1r – 1 ny
Omg 3: 12r.
Omg 4: *1r – 1 ny
til *.
Omg 5: 20r.
Omg 6: *1r – 1 ny
til *.
Omg 7: 28r.
Omg 8: *1r – 1 ny
til * = 36m.

r – 1r*. Gentag fra * til *.
r – 1r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra *
r – 3r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra *
r – 5r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra *

Sæt m fra første ben på 2 pinde, sådan at de 3 første
m og de 3 sidste m på omg sidder på en pind.
De midterste 6m på omg sidder på en anden pind.
Omg 9: Strik 2m på kroppen.
Strik nu benet ind ved at samle benets 2 pinde – sæt
dem foran kroppens m så foden peger mod højre.
Strik gennem første maske på begge hold pinde fra
benet, strik videre gennem kroppens m. Gentag på de
næste m til benet er strikket på krop.
Strik de næste 11m på kroppen = musenumsen.
Strik næste ben ind her. Sørg for at foden vender
mod venstre så den peger samme vej som første fod.
Strik de sidste 11m.
Omg 10: *1r – 1 ny r – 7r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra
* til *.
Omg 11: 44r.
Omg 12: *1r – 1 ny r – 9r – 1 ny r – 1r*. Gentag fra
* til * = 52r.
Strik 3 omg r.
Sæt halens 3m på en pind.

1. indtag: *2r sm – 9r – 2r dr sm*. Strik 2r sm – 3r –
strik halen ind på de næste 3m på samme måde som
ben blev strikket ind – 3r – 2r dr sm. Strik fra * til * 2
gange = 44m.
Strik 3 omg r.
2. indtag: *2r sm – 7r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *
= 36m.
Strik 3 omg r.
3. indtag: *2r sm – 5r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *
= 28m.
Strik 3 omg r.
4. indtag: *2r sm – 3r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *
= 20m.
Strik 2 omg r.
Sæt armens m på 2 pinde, sådan at de 6 første m
sidder på en pind og de 6 sidste m sidder på en anden pind.
Strik første arm ind på de første 6m – strik 3r – strik
anden arm ind på de næste 6m – strik de sidste 5r.
Nu skal kroppen stoppes ud.
Træk ca 2 meter af fv A ud af garnnøglet til videre
strikning. Resten af garnet kan kroppen stoppes ud
med.
Strik videre over den udstoppede krop.
5. indtag: *2r sm – 1r – 2r dr sm*. Gentag fra * til *
= 12m.
6. indtag: 2r sm – 5r – 2r dr sm – 3r = 10m.
Klip tråden. Sæt m på en snor.
HOVED
Slå 8m op med B.
Begyndelse af hovedet er nakken.
Strik som krop til der er 36m.
Sæt ørets m på 2 pinde, sådan at de 4 første m sidder på en pind og de 4 sidste m sidder på en anden
pind.
Strik 8r – strik første øre ind på de næste 4m – strik
3r – strik anden øre ind på de næste 4m – strik de
sidste 17r.
Strik 2 omg r.
Sæt kroppens m på 2 pinde, sådan at den første m
+ de sidste 4m sidder på en pind og de 5m mellem
indtag sidder på en anden pind.
Strik 29r – strik kroppen ind på de næste 5m: læg
kroppen foran hovedet, ørerne ligger ned mod halen
– strik de sidste 2r.
Strik 1. indtag som kroppens 3. indtag.
Strik 5 omg r.

Strik 2. indtag som kroppens 4. indtag.
Strik 5 omg r.
Nu skal hovedet stoppes ud.
Træk ca 1 meter af fv B ud af garnnøglet til videre
strikning. Resten af garnet kan hovedet stoppes ud
med.
Strik 3. indtag som kroppens 5. indtag.
Strik 1 omg r.
Klip B.
Strik med A.
Strik 2 omg r.
Strik alle m sammen 2 og 2 = 6m.
Klip tråden og træk den gennem de 6m.
MONTERING
Hæft enderne. Gem enderne inde i musen.
Broder øjnene og broder et lille kryds til navle.
ANDET
Spørgsmål omkring opskrift:
www.AnnetteD.dk
Filcolana sponserer garn til Nussemus.
Så længe der er garn på lager kan det hentes, hvor
også de færdige mus kan afleveres.
Mange garnforhandlere rundt i hele Danmark har
tilbudt deres hjælp.
Det er vi utrolig glade for.
Adresser på garnforhandlerne finder du
På vores hjemmesider:
www.filcolana.dk
www.AnnetteD.dk
Du må også gerne sende mus direkte til:
Filcolana A/S.
Vandværksvej 10, 8620 Kjellerup.
Annette Danielsen.
Bøggildsvej 20, 8530 Hjortshøj.
På vores hjemmesider vil du også kunne download
opskriften.
VI AFLEVER MUS
Mange børn har brug for en lille nussemus.
Vi har valgt nogle steder ud, men viser det sig, at vi
får mange strikkede mus tilbage, vil vi finde lignende
steder hvor vi afleverer dem.
Indtil nu er der lavet aftaler med:
Krisecentre: Der er pt aftaler med Århus, København
og Herning.
Foreningen Savn. Børn til indsatte.

Filcolana

