Ranglen måler 14 cm i højden, hovedet
er 16,5 cm i diameter på det bredeste
sted.
SPECIELLE FORKORTELSER
2 r sm = 2 ret sammen.
fbm = strik 1 r forfra og 1 r bagfra i
samme m.
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STRIKKEFORKLARINGER
Opslag med hjælpegarn og
luftmasker: Med hæklenål 3 mm og
hjælpegarn, hækles 24-26 lm, bryd
garnet og træk tråden igennem sidste
m. Bind en knude i denne side, trævles
senere op herfra. Vend lm-kæden med
bagsiden op. Strik det angivne antal m
op i den midterste vr-maskebue i lmkæden.
Retvendt glat: Strikket i omg: Ret på
alle omg.
Strikket frem og tilbage: Ret på
retsiden, vrang på vrangsiden.

MIDDELSVÆR

Strikning
Designed by Nancy Anderson

Dette skal du bruge:
Red Heart® Baby:
1 ngl af hver:
fv 08529-Taupe A,
fv 08507-Turquoise B,
fv 08510-Green C,
fv 08509-Marine D og
fv 08500-White E.
Strømpepinde: 3 mm (sæt
med 5 strømpep).
Hæklenål: 3 mm.
Tilbehør: Legetøjsrangle til
kat, markører, stump
stoppenål, en rest glat garn i
samme tykkelse som
originalgarn (evt. bomuld),
broderinål, polyestervat,
knælang strømpe (valgfrit).
STRIKKEFASTHED:
30 m x 40 p i retvendt glat
= 10 x 10 cm.
Hvis strikkefastheden ikke
passer, må der prøves med
grovere eller finere p.
Red Heart® Baby,
Art. 9809648,
1 ngl 50 g = 190 m.
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Elefant-rangle
Glæd baby med en blød strikket elefant-rangle.
Der anvendes en legetøjsrangle til kat, hvor de
små dele er forsvarligt lukket inde.

OBS
1: Ørerne er strikket frem og tilbage og
syet sammen; resten af ranglen er
strikket rundt i omg.
2: Når ranglens håndtag strikkes,
trækkes garnet der ikke er i brug til
næste stribe på indvendig side. Bryd
ikke garnet, med mindre det er
beskrevet.
3: OBS, læg ranglen i den knælange
strømpe, for at sikre den forsvarligt i
elefantens hoved.
4: Anvend foto som guide, når ranglen
monteres.
RANGLENS HÅNDTAG
Med p 3 mm og garn B strikkes 20 m op
i lm-kæden af hjælpegarn. Fordel m på
strømpep og strik retvendt glat rundt i
omg. Vær opmærksom på ikke at sno
m. Sæt en markering for omg start.
1.omg: Strik ret med garn B.
Sæt garn C til.
2.-4.omg: Ret med garn C.

Bryd garn C. Sæt garn D til.
5.-7.omg: Ret med garn D.
Bryd garn D.
8.-10.omg: Strik ret med garn B. Bryd
garn B. Sæt garn A til.
Hæft alle ender og fyld håndtaget med
vat, fyld mere vat i efterhånden som
håndtaget strikkes.
11.-58.omg: Ret med garn A.
Bryd garn A. Sæt garn B til.
59.-61.omg: Ret med garn B.
Sæt garn D til.
62.-64.omg: Ret med garn D.
Bryd garn D. Sæt garn C til.
65.-67.omg: Ret med garn C.
Bryd garn C.
68.-69.omg: Strik ret med garn B.
Samling af håndtag
Fordel m på to strømpep til hver side af
håndtaget. Til håndtagets anden side,
fjernes hjælpegarnet og m fordeles på
yderligere to strømpep = i alt 40 m,
fordelt med 10 m på hver strømpep.
Sæt en markering for omg start (= midt
for af ranglens håndtag). Strik retvendt
glat rundt i omg.
70.omg: Fortsæt i ret med garn B.
Tilsæt garn E.
71.-73.omg: Ret med garn.
Bryd garn E.
74.omg: Strik ret med garn B.
75.omg (indtagning): *8 r, 2 r sm;
gentag fra * omg hen = 36 m.
76.omg: Ret.
Bryd garn B.
Tilsæt og fortsæt med garn A.
Fyld med vat. Benyt garnender til at sy
sammen hvor håndtaget er samlet.
HOVED
77.omg: Ret.
78.omg (udtagning): *5 r, fbm; gentag
fra * omg hen = 42 m.
79.omg (udtagning): *6 r, fbm; gentag
fra * omg hen = 48 m.
80.-88.omg: Ret.
Fortsættes…
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Snabelens åbning
Kontroller at omg markering er placeret
midt for.
89.omg: Strik indtil 3 m før markering.
Skift til hjælpegarn, 6 r, bryd
hjælpegarnet; sæt de 6 m tilbage på
venstre p. Fortsæt med garn A, strik
omg hen.
90.-95.omg: Ret.
96.omg (indtagning):
6 r, [2 r sm] 2 gange, 4 r, [2 r sm] 2
gange, 12 r, [2 r sm] 2 gange, 4 r,
[2 r sm] 2 gange, 6 r = 40 m.
97.omg: Ret.
Fyld hovedet med vat, læg
kattelegetøjet i midten af hovedet.
Fortsæt med at fylde vat i hovedet mens
der strikkes, kontroller at ranglen er
placeret i midten.
98.omg (indtagning):
5 r, [2 r sm] 2 gange, 2 r, [2 r sm] 2
gange, 10 r, [2 r sm] 2 gange, 2 r, [2 r
sm] 2 gange, 5 r = 32 m.
Skift til 4 strømpep (fra 5 strømpep)
fordel m som det passer med indt på
omg.
99.omg: Ret.
100.omg (indtagning): 4 r, [2 r sm] 4
gange, 8 r, [2 r sm] 4 gange, 4 r = 24 m.
101.omg: Ret.
102.omg (indtagning): 3 r, [2 r sm] 3
gange, 6 r, (2 r sm) 3 gange, 3 r = 18 m.
103.omg (indtagning): *2 r sm: gentag
fra * omg hen = 9 m.
Fyld resten af hovedet med vat.
Bryd garnet, træk tråden igennem de
resterende m, stram til og hæft godt.
SNABEL
Fjern hjælpegarnet fra snabelens
åbning. Fordel m fra hver side på
strømpep. Strik samtidig 1 m op i hver
side af åbningen = 14 m. Sæt garn A til.
1.-14.omg: Ret. Fyld forsigtigt med vat
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under strikningen.
15.omg (indtagning): 5 r, 2 r sm;
gentag fra * yderligere 1 gang = 12 m.
16.-18.omg: Ret.
19.omg: *1 r, 2 r sm; gentag fra * omg
hen = 8 m.
20.omg: Ret.
Bryd garnet, ca 20 cm fra arb. Træk
tråden igennem de resterende m, stram
til og hæft. Træk tråden indvendigt i
snabelen, træk en smule til så snabelen
bøjes opad og sy fast indvendigt.
ØRER (2 stk)
Slå 18 m op med garn A, lad en lang
ende hænge til påsyning.
1.p, vrangsiden: Løft 1 m af, vr p hen.
2.p, retsiden: Løft 1 m af, r p hen.
3.p: Løft 1 m af, vr p hen.
4.p (indtagning): Løft 1 m af, 2 r sm,
12 r, 2 r sm, 1 r = 16 m.
5.-7.p: Gentag 1.-3.p.
8.p (indtagning): 1 r, [2 r sm] 2 gange,
6 r, [2 r sm] 2 gange, 1 r = 12 m.
9.p: Gentag 1.p.
10.p (indtagning): 1 r, 2 r sm, 6 r,
2 r sm, 1 r = 10 m.
11.p: Gentag 1 p.
12.p (udtagning): 1 r, fbm, 6 r, fbm,
1 r = 12 m.
13.p: Gentag 1.p.
14.p (udtagning): 1 r, [fbm] 2 gange,
6 r, [fbm] 2 gange, 1 r = 16 m.
På næste del, løber farven der ikke er i
brug, med på vrangsiden.
15.p: Med garn A: løft 1 m af, 4 vr: sæt
garn C til, strik 6 vr, skift til garn A, strik
5 vr.
16.p: Med garn A: løft 1 m af, 3 r;
med garn C: 8 r; med garn A: 4 r.
17.p: Med garn A: løft 1 m af, 3 vr;
med garn C: 8 vr; med garn A: 4 vr.
18.p (udtagning): Med garn A:
løft 1 m af, fbm, 2 r; med garn C: 8 r;
med garn A: 2 r, fbm, 1 r = 18 m.

19.p: Med garn A: løft 1 m af, 4 vr;
med garn C: 8 vr; med garn A: 5 vr.
20.p: Med garn A: løft 1 m af, 4 r;
med garn C: 8 r; med garn A: 5 r.
Luk af i vr som farverne viser. Bryd
begge garner, men lad en lang ende af
garn A, hænge til sammensyning.
MONTERING
Anvend foto som guide. Sæt en markør
til øjne, på hver side af snabelen. Del en
tråd af garn D i 2 dele, tråd broderi- eller
stoppenålen. Øjne: Sy hvert øje med
korte lodrette parallelle sting, over 2 m i
bredden og 3-4 p i højden (eller sy
franske knuder til øjne i stedet).
Øjenbryn: Sy små vandrette
kontursting (eller tilbagesting) over hvert
øje. Mund: Sy med kontursting (eller
tilbagesting) under snabelen, sy
stingene i en bue, så elefanten smiler.
Ører: Fold hvert øre ret mod ret og sy
sammen med garn A langs hver side.
Vend øret med retsiden ud, sy sammen
i bunden. Fyld IKKE vat i øret. Sy
ørerne fast på hver side af hovedet,
anvend garnenden. Hæft de resterende
garnender.

FORKORTELSER
A, B, C = fv A, B, C; r = ret; vr = vrang;
m = maske(r); lm = luftmaske; 2 r sm =
2 ret sammen; indt = indtagning; udt =
udtagning; [ ] = det angivne i [-]
gentages som beskrevet; * = gentag fra
* som beskrevet.

