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En søt glattstrikket kyse med rund felling på bakhodet. Utifra fargevalg og
ørelengde kan kysen enkelt tilpasses til de ulike dyrene i Noa-serien, eller til et
annet dyr.
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Med lange hareører passer kysen
perfekt sammen med Noas
harejakke.

Med hjelp av ulike farger og
ørelengder er det bare fantasien
som setter grenser for hvilke dyr
som kan lages!
Del din versjon på instagram:
#noasdyrekyse
#tusenmasker

Utstyr og strikkefasthet:

Garn og Garnmengde:

Strikkepinner: Rundpinne og evt.
settpinner nr. 3.

Garnforslag:
Knitting for Olive Merino
Sandnesgarn Sunday

Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk
på pinne nr. 3 = 10 cm i bredden.

Garnmengde:
50 gram til alle størrelser.

Størrelser:
3-6 (6-9) mnd. 1 (2) 4 år.
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Fremgangsmåte

Fra begynnelsen av strikkes kysen frem og tilbake. Legg opp 85 (93) 101 (105)
113 masker på pinne nr. 3. Strikk vrangbord med 1 rett og 1 vrang til
vrangborden måler 2 cm.
Juster masketallet slik at du har 84 (92) 100 (104) 112 masker på pinnen. Videre
strikkes kysen i glattstrikk frem og tilbake.
Strikk glattstrikk til kysen måler 14 (15) 16 (17) 18 cm. Videre skal kysen
strikkes rundt på en liten rundpinne eller settpinner.
Strikk 2 omganger glattstrikk rundt og fordel 4 maskemarkører slik: Plasser 1
maskemarkør ved omgangens begynnelse og de tre andre med 21 (23) 25 (26)
28 masker mellomrom.
Videre skal det felles 1 maske på hver side av de fire maskemarkørene. Fellingene
strikkes ved å strikke 2 masker rett sammen FØR hver maskemarkør og 2 masker
vridd rett sammen ETTER hver maskemarkør på følgende måte: Strikk 2 vridd rett
sammen, *strikk til 2 masker før neste maskemarkør, strikk 2 rett sammen, strikk
2 vridd rett sammen*. Gjenta fra *-* ut omgangen = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang til det gjenstår 12 (12) 12 (16) 16 masker
på pinnen. Klipp tråden og trekk den igjennom de gjenværende maskene og stram
godt.

Ører

Legg opp 34 masker på pinne nr. 3. Strikk glattstrikk rundt til øret måler ca 4 cm
kortere enn ønsket lengde på ferdig øre. Forslagsvis 4-5 cm til reve- og rådyrøre
og 9-10 cm til hareøre.
Plasser en maskemarkør ved begynnelsen av omgangen og en maskemarkør etter
17 masker for å markere sidene av øret. Nå skal det felles 2 masker i hver side
slik: Strikk 1 rett, strikk 2 rett sammen, strikk til 3 masker før neste maskemarkør,
strikk 2 vridd rett sammen, strikk 2 rett, strikk 2 rett sammen, strikk til 3 masker
før neste maskemarkør, strikk 2 vridd rett sammen, strikk 1 rett. Gjenta fellingene
annenhver omgang.
Dersom du strikker reveører og vil ha svart ytterst på ørene kan du bytte til svart
når det gjenstår 18 masker på pinnen.
Når det gjenstår 10 masker på pinnen felles det slik: Strikk 1 rett, strikk 2 rett
sammen, strikk 1 rett, trekk den forrige masken over, strikk 2 rett, strikk 2 rett
sammen, strikk 1 rett, trekk den forrige masken over, strikk 1 rett. Klipp tråden og
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trekk den igjennom de gjenværende maskene og stram godt. Strikk det andre øret
på samme måte.

Halskant i icord

Plukk fra rettsiden opp ca 1 maske i hver maske langs halskanten. Strikk 1 pinne
vrang fra vrangen. Strikk så en icord-avfelling slik: Legg opp 3 nye masker ytterst
på pinnen. * Strikk 2 rett, strikk 2 vridd rett sammen. Flytt de 3 maskene på høyre
pinne tilbake til venstre pinne og gjenta *-*. Gjenta avfellingen rundt hele
halskanten til det kun gjenstår 3 masker på pinnen. Fell av de 3 maskene.
For ytterligere forklaring på icord-avfelling se denne instruksjonsvideoen:
https://youtu.be/405mjR5A3MM

Knytesnorer

Lag to knytesnorer på en icord-maskin eller strikk dem ved hjelp av icordteknikken som forklart over.

Montering
✴ Brett ørene dobbelt og sy dem fast i luen. Plasseringen av ørene kommer an på
hodets størrelse så prøv gjerne luen på mottaker før ørene plasseres slik at de
sitter fint oppe på hodet.
✴Fest alle tråder godt.
✴ Sy fast 1 knytesnor i hver side av halskanten.
✴ Skyll opp kysen, form den og la den tørke flatt.

Tusen takk

Informasjon

for at du ville strikke min
oppskrift! Jeg elsker å se
deres versjoner, så del
gjerne resultatet ditt på
instagram.

Tusenmasker - Elin Lovisa Backman

#noasdyrekyse
#tusenmasker

Instagram: @tusenmasker

E-post: tusenmasker@outlook.com
Hjemmeside og nettbutikk: www.tusenmasker.no

Ravelry: Tusenmasker
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