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RÆVESTREGER
Strikket ræv til halsen
Design: Trine Kok

DET FÅR DU BRUG FOR:
Pind: 3,5
Grå: 20 gram tynd uldgarn
Rød: 50 gram tynd uldgarn / alternativt 25 g af to
forskellige farver

DET SKAL DU KUNNE:
Strikke ret
Tage masker ind
Tage masker ud

FÆRDIGE MÅL:
Den færdige ræv passer til et børnehave- eller
skolebarn.
Hvis du ønsker en ræv i voksenstørrelse skal du lave
kroppen længere, inden du lukker af til hovedet.
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GODT

AT

VIDE

INDEN
DU GÅR I
GANG

Jeg anbefaler at strikke ræven i lækkert, tyndt
uldgarn, der ikke kradser mod halsen
- fx. den lækre økologisk Semilla fra BC Garn.
Ræven er utroligt sød i de klassiske røde og grå
farver, men bliver også helt vildt flot, hvis du tør
være lidt mere modig i dit farvevalg.
Jeg har set både blå, lille, gule og sølvgrå ræve - og
de er vidunderlige!
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STRIK EN RÆV:
Sådan gør du:
Slå 2 masker op med lys grå.
Strik retriller, og tag 1 maske ud i hver side på
hveranden pind - indtil du har 32 masker på pinden.
Skift til rød, og strik 12 retriller.
Tag nu 6 masker ind, fordelt på den næste pind.
Strik 33 pinde rib; 1 ret og 1 vrang
Skrift til at strikke retriller igen, og på den første
pind skal du tage 3 masker ud jævnt fordelt, så du
har 29 masker på pinden.
Til børnestørrelse skal du nu strikke 50 retriller.
Til voksen størrelse skal du strikke 70 retriller.
Skift til grå
Strik retriller, samtidig med at du tager 1 maske ind
i hver side på hveranden pind - indtil du har 5
masker på pinden.
Strik 4 retriller med disse 5 masker.
Tag nu 1 maske ud i hver side på hveranden pind indtil du igen har 29 masker.
Strik 1 pind ret, og luk alle masker af.
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Øre:
Slå 14 masker op med grå
Strik 1 pind ret.
Strik retriller, samtidig med at du tager 1 maske ind
i hver side på hveranden pind - indtil du har 2
masker tilbage. Træk tråden gennem de sidste
masker, hæft enden.
Strik et øre magen til.
Buk rævens hoved sammen på midten, og sy kanten
med de aflukkede masker fast til overgangen
mellem rød/grå.
Sy ørene på, og sy to perler på som øjne
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TAK

FOR

AT

DU

SKABER
DIG!

Jeg håber, at du har fundet glæde og inspiration ved
denne gratis opskrift.
Ræve-opskriften har en del år på bagen, og den er
efterhånden blevet strikket overalt på hele kloden,
og oversat til både fransk, engelsk og italiensk.
Jeg håber, at der er nogle børn derude, som bliver
rigtig glade for at du har strikket noget til dem.
Det er en helt særlig gave at få - når nogen har brugt
så meget tid og energi på at lave noget i hånden med
omhu og kærlighed.
Tak for at du skaber dig!
Kærlig hilsen Trine
Ps. SES VI PÅ INSTAGRAM? Find mig på @trinekok
TRINEKOK.DK

