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Da min ældste søn ville lære at strikke, måtte 
jeg finde på et nemt lille strikkeprojekt, der 
blev godt - uanset hvor ujævnt han strikkede. 
Det blev til disse farverige, valkede bolde.
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Materialer:
Pinde 6  mm
Bamsevat (eller andet vat af kunstfiber - du kan evt. 
bruge fyldet fra en billig pude fra Ikea)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Lille bold (ca. 20 g pr. bold):
Multifarvet: 215 (gulerod), 224 (turkis), 249 (kobalt-
blå), 269 (stærk grøn), 271 (fuchsia) og 279 (saftig 
grøn)
Grøn: 147 (jægergrøn), 190 (giftgrøn), 220 (forårs-
grøn), 221 (grøn), 279 (saftig grøn) og 801 (søgrøn 
melange)
Lilla: 186 (lyserød), 227 (gammelrosa), 258 (lys lilla), 
259 (Lavendel), 805 (erica melange) og 806 (auber-
gine melange)
Rød: 186 (lyserød), 188 (pink), 225 (mørk rød), 227 
(gammelrøsa), 254 (coral) og 283 (calypso)
Blå: 202 (petrol), 224 (turkis), 228 (støvet blå), 280 
(curacao), 811 (turkis melange) og 814 (stormblå 
melange)
Stor bold (ca. 50 g pr bold): 
220 (forårsgrøn), 222 (blomme), 255 (limelight), 257 
(mint), 801 (søgrøn melange) og 803 (rust melange)

Størrelser:
Diameter, lille bold (efter valkning): 9 cm
Diameter, stor bold (efter valkning): 13 cm

Strikkefasthed:
Det er ikke vigtigt at overholde strikkefastheden i 
dette lille projekt, det skal nok blive fint alligevel.
14 masker og 14 retriller (28 pinde) i rillestrik på pind 
6 mm = 10 x 10 cm.

Lille bold (se også tegning på side 2):
Slå 10 masker op. Strik 10 retriller (20 pinde) i farve 
A. 
Skift til farve B. Strik 10 retriller med farve B.
Skift til farve C. Strik 10 retriller med farve C.
Skift til farve D. Strik 10 retriller med farve D.
Luk maskerne af.
Strik 10 masker op med farve E på den ene side af 
farve C (en maske i hver retrille). Strik 10 retriller 
med farve E. Luk maskerne af.
Strik 10 masker op med farve F på den anden side 
af farve C (en maske i hver retrille). Strik 10 retriller 
med farve F. Luk maskerne af.



Terning Side 2
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Farve A

Farve E

Farve D
Farve C

Farve B

Farve F

10 masker

10 retriller

Stor bold:
Slå 16 masker op. Strik 16 retriller (32 pinde) i farve 
A. 
Skift til farve B. Strik 16 retriller med farve B.
Skift til farve C. Strik 16 retriller med farve C.
Skift til farve D. Strik 16 retriller med farve D.
Luk maskerne af.
Strik 16 masker op med farve E på den ene side af 
farve C (en maske i hver retrille). Strik 16 retriller 
med farve E. Luk maskerne af.
Strik 16 masker op med farve F på den anden side 
af farve C (en maske i hver retrille). Strik 16 retriller 
med farve F. Luk maskerne af.

Montering - ens for begge størrelser
Nu skal du sy bolden sammen til en terning. (Når du 
syr to ”retrille”-sider sammen, syr du én retrille til én 
retrille. Når du syr en ”maske”-side sammen med en 
en ”retrille”-side, syr du én maske til én retrille).
Lad en side stå åben til fyldning. Fyld bolden - den 
skal stadig være blød, så det strikkede kan trække sig 
sammen omkring fyldet. Sy den sidste side sammen.

Valk bolden i vaskemaskinen: Kom bolden i vaske-
maskinen sammen med et par cowboybukser eller et 
stort håndklæde (der har været vaske så mange gan-
ge, at det ikke længere indeholder restfarve). Vask 
det i en almindelig vask ved 40 grader UDEN sæbe. 
Lad bolden tørre. 


