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Materialer

Mål

Strikkefasthed

Rester af Arwetta Classic her er brugt farve 253 og 
518
Pind 2,5 mm
Viledon
Perler
Synål der passer til perler og broderi

Fugl: 9 cm høj, 14 cm lang
Hjerte: 10 cm høj, 11 cm bred

30 m og 56 p i retstrik = 10 x 10 cm

Fuglene og hjerterne er strikket i retstrik og 
dekoreret med broderi, perler og kvaster mm. 
Her er ingen grænse for, hvad du kan 
dekorere med. Du kan strikke modellerne 
ensfarvede eller gøre dem endnu flottere i 
striber. 
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Vendemaske

Arbejdsgang

Fugl

Vend, slå om, træk garnet fast til, tager første maske 
løs af og strikker omslaget sammen med 
nabomasken, når der igen strikkes hen over disse m.

Begge modeller består af 2 dele. Imellem delene er 
der lagt et stykke ”viledon”  et indlægsmateriale, der 
bl.a. kan købes i Stof 2000. Har du syet mange, 
tunge perler på anbefaler jeg at du bruger et dobbelt 
lag viledon. Broderisting findes i Politikens 
Håndarbejdsbog eller ved at søge efter netop det 
sting, du ønsker, på nettet.

Udtagning: Strik 1 r, 1 dr r i samme m.

Slå 14 m op.
1. p: Strik ret.
2. p: Tag 1 m ud i første m, strik ret til sidste m, tag 
1 m ud.
Gentag 1. og 2. p, til der er 26 m på p.

Halen strikkes med vendepinde således:
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1. p: 15 r, vendemaske, strik ret tilbage.
3. p: 14 r, vendemaske, strik ret tilbage.
Fortsæt på denne måde med at strikke 1 m mindre 
før vendemasken på hver 2. p, til du har 1 m tilbage 
på p.
Næste p: Strik r over alle m og tag 1 m ud i sidste m 
= 27 m.
Strik 1 p ret.
Næste p: Luk 12 m af, strik r pinden ud = 15 m.

1. p: Tag 1 m ud i første m, strik r til de sidste 2 m, 2 
r sm.
2. p: 2 r sm, strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p, til de er 10 m på p.
Slut i den side, hvor du tager ud og slå 4 nye m op.
1. p: Strik r til de sidste 2 m, 2 r sm
2. p: 2 r sm, til r pinden ud.
3. p: 2 r sm, til r til de sidste 2 m, 2 r sm.
Gentag 2. og 3. p, til der er 4 m tilbage. Luk af. 
Strik en fugl magen til.
Husk at skifte garn i modsatte side, hvis du strikker 
striber.

Slå 3 m op.
1. p: Strik ret.
2. p: Tag 1 m ud i første m, strik r til sidste m, tag 1 
m ud i samme m.
Gentag disse 2 p, til der er 27 m på p.
Strik nu 6 p r uden udtagninger. 

Næste p: Strik 14 r, vendemaske.
Næste p: 2 r sm, 9 r, 2 r sm.
Næste p: 11 r.
Næste p: 2 r sm, strik r pinden ud.
Næste p: 10 r.
Næste p: 2 r sm. 6 r, 2 r sm = 8 m.
Fortsæt med at strikke 2 r sm i hver side på hver 2. 
p, til du har 4 m tilbage.
Luk af*, bryd ikke garnet men strik 1 m op i hver 
retrille ned langs buen til vendemasken, mens du 
samtidig lukker disse m af. 
Du har nu 13 m på p.
Strik den anden bue på samme måde som den første 
frem til *.
Hæft ender og strik et hjerte magen til.

Hæft enderne med en stramajnål på vrangsiden. 
Dekorer med broderi, perler, pailletter og lignende. 
Klip viledon, så det passer til din model. Undlad at 
stryge det fast, men sy modellen fast rundt omkring 
viledonen enten med sytråd eller med broderigarn og 
knaphulssting. 

Hoved og næb

Hjerte

Hjertebuer

Montering
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