
Strikket ælling - designet af Alan Dart

Mål
8 cm høj og 10 cm lang

Materialer 
Garn:  Totrådet uldgarn eller akrylgarn – 8 g 
gult, ca. 150 cm orange og ca. 50 cm sort
Pinde nr. 3
Fyld: Vaskbart fyld (10 g)

Strikkefasthed
26 masker og 36 pinde  glatstrikning på pinde 
nr. 3 = 10 x 10 cm.

NB 
Maskerne slås op på to pinde.  Dette er spe-
cielt vigtigt, når de små næbstykker strikkes. 
Første pind strikkes altid ret. 

Udtagning foretages ved at strikke ind foran og 
ind bagi i en maske, ellers bliver maskeantallet 
ikke korrekt.

Kroppen (1 stykke)

Slå 8 masker op med gult garn til halekanten. 
Strik 2 pinde glatstrikning. 
Slå 4 masker op i begyndelsen af de næste 4 
pinde (24 masker). (Se evt. 
http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.
php?id=94 ).
Tag 1 maske ud i begyndelsen af de næste 4 
pinde (28 masker).
Strik 2 pinde glatstrikning.
Tag 1 maske ud i begyndelsen af de næste 2 
pinde (30 masker).
Strik 2 pinde glatstrikning.
Tag 1 maske ud i begyndelsen af de næste 2 
pinde (32 masker). 
Strik 10 pinde glatstrikning.

Formning af den øverste del af kroppen:
1. indtagning: *strik 1 maske, strik 2 masker 
sammen, strik 1 maske* –  ** gentages pinden 
ud (24 masker).
Strik 3 pinde glatstrikning.
2. indtagning: *strik 1 maske, strik 2 masker 
sammen* - ** gentages pinden ud (16 masker)
Strik 1 pind vrang.
3. indtagning: *2 masker sammen* - ** gentages 
pinden ud (8 m).

Bryd garnet, sørg for at have en lang ende (til 
sammensyningen), træk garnet gennem mask-
erne på pinden, stram til , og  hæft. 

Hoved (1 stykke)

Slå 7 masker op med gult garn til baghoved.
Strik 2 pinde glatstrikning
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Formning af baghovedet:
1. udtagning: Tag 1 maske ud i hver maske (14 
masker).
Strik 1 pind vrang.
2. udtagning: *Tag 1 maske ud, strik 1 maske* - 
** gentages resten af pinden (21 masker).
Strik 3 pinde glatstrikning.
3. udtagning: *Strik 1 maske, tag 1 maske ud, 
strik 1 maske* - **gentages resten af pinden 
(28 masker).
Strik 7 pinde glat.

Formning af den forreste del af hovedet:
1. indtagning: *strik 1 maske, 2 masker  sammen, 
1 maske* - ** gentages resten af pinden 
(21 masker).
Strik 3 pinde glatstrikning.
2. indtagning: *strik 1 maske, 2 masker sammen* 
- **gentages pinden ud (14 masker).
Strik 1 pind vrang.
3. indtagning: *strik 2 masker sammen* - ** 
gentages pinden ud (7 masker).

Bryd garnet, sørg for at have en lang ende (til 
sammensyningen), træk garnet gennem mask-
erne på pinden, stram til, og hæft dem.
 
Næb (2 ens stykker)

Slå 5 masker op med orange til basekanten.
Strik 2 pinde glatstrikning.
1. indtagning: Tag 1 maske løst af, strik 1 maske, 
træk den løse maske over, strik 1 maske, 2 
masker sammen (3 masker).
2. indtagning: Tag 1 maske løst af, 2 masker sam-
men, træk den løse maske over - bryd garnet og 
træk det gennem den sidste maske.

Montering

Kroppen og hovedet sys sammen fra retsiden 
med madrassting  - (se evt. https://www.youtube.
com/watch?v=UJU0KRwfzrU )

Sammensyning af kroppen påbegyndes ved de 
samlede og hæftede masker på forkroppen. Stop 
ca. 2.5 cm fra ”halestykket”. Stop kroppen godt 
ud med fyldet, sy resten af kroppen sammen, fold 
halekanten sammen og kast over denne. Søm-
men går langs undersiden af kroppen. Pres 
fyldet lidt ud i bunden, så ællingen kan sidde 
uden at vælte. 

Sammensyning af hovedet påbegyndes ved de 
samlede og hæftede masker på den forreste del 
af hovedet. Stop ca. 2.5 cm før baghovedkanten, 
fyld hovedet godt ud med fyldet, sy resten af 
hovedet sammen. Træk tråden gennem hver 
maske på opslagskanten, stram dem til og hæft.
Placér hovedet med sømsiden mod kroppen 
således, at hovedets forende flugter med krop-
pens forende, sæt hovedet fast med knappenåle. 
Sy hovedet godt fast i en cirkel svarende til 6 
strikkede maskers brede, fjern knappenålene. 
Markér øjnene med en knappenål ved 1. og 2. 
indtagningsrække foran på hovedet og ca. 7 
strikkede pinde fra hinanden. Del det sorte garn 
i to tråde.  Fæstn enderne ved den samlede 
forende, hvor de vil blive gemt af næbbet. Brug 
en skarp nål til at sy en cirkel på 6 meget små 
kædesting til hvert øje.

Næbstykkerne samles med vrangsiden udad, kast 
sidekanterne sammen (ingen fyld). Sæt dem på 
ællingens hoved og sy næbbet på med bagsting 
ind i hver maske på opslåningskanten .
(se. evt. https://m.youtube.com/
watch?v=c9Te4Vp3RZg  )
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