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Strikket mus på rejse 

 

Materialer: 

 

Grå garn  

Sort garn 

Pinde der passer til garnet  

Strømpepinde  

Fiberfyld 

Lædersnor til halen. 

Evt.  

Filt til taske og halstørklæde. 

Sytråd 

 

Musen her er strikket med garn der passer til pind 3-3,5 

 

 

 

Hoved

Slå 24 masker op og strik 10 cm 

glatstrik. 

Begynd indtagningen på en retpind. 

1/Strik 4 ret 2 ret sammen. Gentag 

pinden ud. 

2/vrang 

3/2 ret 2 ret sammen. Gentag pinden 

ud. 

4/ Vrang 

5/ 1 ret 2 ret sammen. Gentag pinden 

ud. 

6/ vrang. 

Klip snoren over og træk tråden 

igennem maskerne. 

Sy stykket sammen langs siderne. 

Fyld den med fiberfyld og luk enden. 

 

Krop 

Slå 20 masker op og strik 20 pinde. 

Luk maskerne af. 

Sy bund og side sammen.  

Klip et stykke lædersnor af. bind en 

knude i den ene ende. 

Stik lædersnoren ud igennem musens 

krop så knuden sidder på indersiden. 

Kom fiberfyld i og luk den sidste ende. 

 

Arme  

Slå 6 masker op på strømpepinde. 

Strik ret. 
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Skub garnet hen til den anden ende af 

pinden.  

Strik ret. 

Strik 12 pinde på denne måde. 

Luk af.  

Strik en magen til. 

 

Fødder  

Slå 6 masker op på strømpepinde. 

Strik ret. 

Skub garnet hen til den anden ende af 

pinden.  

Strik ret. 

Strik 6 pinde på denne måde. 

Luk af.  

Strik en magen til. 

 

Øre 

Slå 5 masker på 

Strik 5 pinde retstrik. 

Luk af. 

 

Montering 

Sy øjne og næse på hovedet med sort 

garn. 

Buk ørene lidt sammen og sy dem på 

hovedet. 

Sy hovedet fast på kroppen. 

Sy armene på lige under hovedet. 

Sy fødderne på under kroppen så de 

stikker lidt ud.  

 

Halstørklæde 

Klip et stykke filt på 2 x 20 cm. 

Klip frynser i begge ender. 

Taske 

Klip et stykke filt på 6 x 8 cm 

Klip 2 stykker filt på 1 x 6 cm dette er 

hankene. 

Sy hankene fast med zik-zak på de 

smalle ender af taskestykket. 

Fold stoffet så hankene ligger foroven. 

Sy en stikning ned langs begge sider, 
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