Designer: Inge Kjær

Strikket slange af små garnrester
Materialer:
Garnrester efter eget valg svarende til p nr 3.
Garn til øjenlåg, hvidt og mørkt til øjne og rødt til mund og
tunge.
Polyesterfyld.
Der strikkes ret rundt på strømpepinde. Hovedet strikkes
frem og tilbage i glatstrik.
Krop:
Slå 4 m op og strik rundt. Tag 1 m ud i hver m (8)
Tag 1 m ud i hver anden m (12)
”Tag 1 m ud i 1. m, strik 2 m”, gentag fra ”-” omg ud (16)
”Tag 1 m ud i 1. m, strik 3 m”, gentag fra ”-” omg ud (20)
”Tag 1 m ud i 1. m, strik 4 m”, gentag fra ”-” omg ud (24)
Strik rundt til ønsket længde
Hoved:
Strik frem og tilbage over 1. og 2. pinds masker (12)
1. og 2. p strikkes glat.
3. p: 1 ret, skift til øjenlågets farve og strik 4 m ret, vend, 3 vr, vend, 2 r, vend, strik vr over
øjenlågets m til enden, vend, luk de 4 m af og bryd garnet.
Saml 4 m op i hovedets farve under øjenlågene og strik de næste 2 m r.
Strik et øjenlåg magen til det første og saml m op som efter det andet øjenlåg.
Strik en vr p.
Tag 2 m sm i beg og slut af retpinde til der er 6 m tilbage.
Strik vr pind og luk m af på ret pinden.
Strik underste del af hovedet som det øverste uden øjenlåg.
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Munden:
Slå 4 m op , 1 p vr, 1r, tag 1 m ud, strik 2 r, tag 1 m ud, 1r.
Tag ud på retpinde til der er 10 m på p.
Strik 8 p glat.
Tag ind på retpinde: 1 r, 2 r sm, 2. og 3. sidste m sm, 1 r., luk m af.
Brodér øjne under øjenlågene med hvidt garn, først tætte lodrette sting, så tætte vandrette sting
og til sidst en sort lodret streg (pupil)
Fyld slangen med polyesterfyld og sy munden fast rundt i kanten.
Tungen:
3 tråde ca. 15 cm foldes på midten og trækkes med en hæklenål gennem et par tråde midt i
munden og trådenderne trækkes gennem løkken og strammes til. Trådene deles i 3 hold m 2 i
hver og flettes stramt. Bind en knude og klip enderne til.
Variation:
Kroppen kan strikkes af tykkere garn (p nr 4) med 20 m på omgangen. Brug tyndere garn og
pinde til hovedet. Tag 4 m jævnt ud på 1. omg og strik hoved, øjenlåg og tunge som beskrevet.
Dette fordi øjenlågene er vanskelige at få pæne i tykt garn.

