
Strikket i Go handmades Teddy: 100% polyester, 50 g/65 m og Go handmades Vintage: 70% uld/30% bambus, 25 g/60 m.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Opskrif t
Lot te & Luffe

Materialer
Lotte (Grisen): 27 cm
Vintage: 15 g
Teddy: 85 g
Luffe (Aben): 27 cm
Vintage: 25 g
Teddy: 75 g
Pinde:  3,0 - 4,0 mm
Øjne: 12 mm
Fyldvat
Fyldgranulat
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MATERIALER:

LOTTE (GRISEN)
15 g Go Handmade Vintage garn
85 g Go Handmade Teddy garn

LUFFE (ABEN)
25 g Go Handmade Vintage garn
75 g Go Handmade Teddy garn

Øjne 12 mm
Fyldvat
Fyldgranulat*
Strømpepinde 3,0 - 4,0 mm

Alle angivne garnlængder er vejledende og 
afhænger af strikkestilen.

*Denne type fyld er tung og god til at stabilisere 
vægten.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
r ret
vr vrang
1 udt  1 lænkeudtagning (løft lænken mellem 

maskerne op bagfra med venstre pind. 
 Strik den af som retmaske).
1r udt  1 maskeudtagning (strik 1 retmaske, 

men løft ikke masken af. Strik 1 retmaske 
bagfra i samme maske, løft af).

2r sm 2 m strikkes sammen som retmasker
3r sm 3 m strikkes sammen som retmasker
2vr sm 2 m strikkes sammen som vrangmasker
LLS  Løft/Løft/Strik-indtagning. Tag 2 m løst 

af som ret, 1 m ad gangen. Før venstre 
pind fra højre ind gennem de 2 m og 
strik sammen. Kan erstattes af 2 r strikket 
drejet sammen.

{...}  det, der står imellem, gentages som angi-
vet. Hvis intet er angivet, strikkes pinden 
ud.

(..)  for enden af linjen - angiver antal m på 
pinden.

MADRASSTING
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Benene, kroppen og armene bliver lavet på 
samme måde for Lotte & Luffe. 

LOTTE & LUFFE

KROP
Slå 8 m op og strik frem og tilbage med Teddy garn 
(retstrik). Kroppen strikkes nedefra og op.
1.) {1r udt} (16)
2.) r (16)
3.) {1r udt, 1r} (24)
4.) r (24)
5.) {1r udt, 1r} (36)
6. - 16.) r (36)
17.) {1r, 2r sm} (24)
18. - 24.) r (24)
25.) {1r, 2r sm} (16)
26. - 30.) r (16)
Træk garnet gennem maskerne. Sy kroppen sam-
men, men lad et hul stå åben øverst.
Lav en lille pose (evt. af en nylonstrømpe) med 
plastikgranulat og læg den i bunden af kroppen. 
Fyld resten af kroppen med fyldvat og sy hullet til 
foroven.

ARM (2 X)
Slå 8 m op og strik frem og tilbage med Teddy garn 
(strikkes i retstrik indtil garnskift).
1. - 18.) r (8)
Skift til Vintage garn. Resten af armen strikkes i 
glatstrik. 
19.) {1r udt, 1r} (12)
20. - 26.) Glatstrik (12)

27.) {2r sm} (6)
Træk garnet gennem maskerne og sy armen sam-
men op til opslagskanten.
Fyld armen med fyldvat med undtagelse af ca. den 
sidste cm. 
Sy hullet til foroven og sy armen fast på kroppen.

FOD/BEN (2 X)
Slå 14 m op og strik frem og tilbage med Vintage 
garn (strikkes i glatstrik indtil garnskift).
1.) vr (14)
2.) {1r udt} (28)
3. - 5.) Glatstrik (28)
6.) 6r, 2r sm x 8, 6r (20)
7.) 6vr, 2vr sm x 4, 6vr (16)
8.) 5r, 3r sm x 2, 5r (12)
9. - 11.) Glatstrik (12)
Skift til Teddy garn. Resten af benet strikkes i retstrik. 
12.) 2r sm, 8r, 2r sm (10)
13. - 27.) r (10)
Luk af.
Sy foden sammen. Start under bunden af foden 
og sy opslagskanten sammen med små kastesting. 
Derefter syes resten af foden sammen med madras-
sting. Sy resten af benet sammen og put fyldvat i, 
efterhånden som du syr, men stop ikke det sidste 
stykke så hårdt.
Sy hullet til foroven og sy benene fast til kroppen.
NB. Der kan forekomme huller ved alle indtag-
ningerne på foden. Dette kan afhjælpes ved at sy 
hullerne sammen med et stykke restgarn fra foden.

HJERTE (LYSERØDT)
Slå 3 m op med Vintage garn.
1.)  vr (3)
2.) 1r, 1 udt, 1r, 1 udt, 1r (5)

DK
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3.) vr (5)
4.) 1r, 1 udt, 3r, 1 udt, 1r (7)
5.) vr (7)
Klip garnet over, men lad det strikkede forblive på 
pinden. Slå 3 masker op på den tomme pind og 
strik endnu en del magen til, klip denne gang ikke 
garnet over. Skub de 2 dele sammen på pinden.
6.) 7r, strik videre med 7r 
 på den anden del (14)
7.) vr (14)
8.) 1r, LLS, 8r, 2r sm, 1r (12)
9.) vr (12)
10.) 1r, LLS, 6r, 2r sm, 1r (10)
11.) vr (10)
12.) 1r, LLS, 4r, 2r sm, 1r (8)
13.) vr (8)
14.) 1r, LLS, 2r, 2r sm, 1r (6)
15.) vr (6)
16.) 1r, LLS, 2r sm, 1r (4)
17.) vr (4)
18.) LLS, 2r sm (2)
19.) 2vr sm (1)
Klip tråden over og træk med en stoppenål enden 
igennem masken.
Lav et hjerte magen til.
Sy de to hjerter sammen med små kastesting, lad et 
hul stå åbent. 
Fyld hjertet med fyldvat, sy hullet sammen og hæft 
enderne. 

HOVED

LOTTE

HOVED
Slå 6 m op med Teddy garn og strik frem og tilbage.
1.) {1r udt} (12)
2.) r (12)
3.) {1r udt, 1r} (18)
4.) r  (18)
5.) {1r udt, 2r} (24)
6.) r (24)
7.) {1r udt, 3r} (30)
8. - 24.) r (30)
25.) {2r sm, 3 r} (24)
26.) r (24)
27.) {2r sm, 2 r} (18)
28.) r (18)
29.) {2r sm, 1 r} (12)
30.) r (12)
31.) {2r sm} (6)
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen med undta-
gelse af en lille åbning i nakken. Fyld hovedet med 
fyldvat.
Form hovedet og øjenhule ved at trække en tråd fra 
hovedets åbning (den del der skal syes til kroppen) 
til det ene øjes placering, før tråden omkring en 
maske og tilbage igen. Stram tråden for at forme 
en øjenhule og fiksér trådenderne ved at binde en 
knude. Gentag med det andet øje. Se ill.
Sæt øjnene i ved p 27 og med ca. 6 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Luk den sidste åbning. Sy hovedet fast på kroppen.
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TRYNE
Slå 5 m op med Vintage garn og strik frem og 
tilbage.
1.) vr (5)
2.) 1 r, 1 udt, 3 r, 1 udt, 1 r (7)
3.) vr (7)
4.) 1 r, 1 udt, 5 r, 1 udt, 1 r (9)
5. - 7.) Glatstrik (9)
8.) 1 r, LLS, 3 r, 2 r sm, 1 r (7)
9.) vr (7)
10.) 1 r, LLS, 1 r, 2 r sm, 1 r (5)
11.) vr (5)
Skift til Teddy garn.
  5 r, saml 13 m op jævnt fordelt  

over resten af kanten
1. - 4.) r
Luk af.
Fyldvat kommes i snuden.
Brug garnenden til at sy snuden på hovedet med. 
Brodere næsebor på.

ØRER (2 X)
Slå 11 m op med Teddy garn og strik frem og tilbage.
1. - 3.) r (11)
4.)  4 r, 2 m løs af, 1 r,  

træk de 2 løse m over, 4 r (9)
5.) r (9)
6.)  3 r, 2 m løs af, 1 r,  

træk de 2 løse m over, 3 r (7)
7.) r (7)
8.)  2 r, 2 m løs af, 1 r,  

træk de 2 løse m over, 2 r (5)
9.) r (5)
10.)  1 r, 2 m løs af, 1 r,  

træk de 2 løse m over, 1 r (3)
11. - 13.) r (3)

14.)  2 m løs af, 1 r,  
træk de 2 løse m over (1)

Træk garnet gennem den sidste m og hæft.
Sy ørerne på hovedet.

HALE
Slå 40 m op med Vintage garn og strik frem og 
tilbage.
Strik 2 r sm hele pinden, samtidig lukkes af.
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LUFFE

HOVED
Slå 6 m op og strik frem og tilbage i Teddy garn 
(strikkes i retstrik indtil garnskift).
1.) {1r udt} (12)
2.) r (12)
3.) {1r udt, 1r} (18)
4.) r  (18)
5.) {1r udt, 2r} (24)
6.) r (24)
7.) {1r udt, 3r} (30)
8. - 18.) r (30)
Skift til Vintage garn. 
Resten af hovedet strikkes i glatstrik.
19. - 26.) Glatstrik. Start med en r-pind. (30)
27.) {1r, 2r sm} (20)
28. - 32.) Glatstrik (20)
33.) {1r, 2r sm} (15)
34.) vr (15)
35.) {2r sm} x 7, 1r (8)
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen med undta-
gelse af en lille åbning i nakken. Fyld hovedet med 
fyldvat.
Form hovedet og øjenhule ved at trække en tråd fra 
hovedets åbning (den del der skal syes til kroppen) 
til det ene øjes placering, før tråden omkring en 
maske og tilbage igen. Stram tråden for at forme 
en øjenhule og fiksér trådenderne ved at binde en 
knude. Gentag med det andet øje. Se ill.
Sæt øjnene i ved p 27 og med ca. 6 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Luk den sidste åbning. Sy hovedet fast på kroppen.
Brodere en mund på.

ØRER (2 X)
Slå 18 m op med Vintage garn og strik rundt.
1.) r (18)
2.)  1 r, 1 udt, 7 r, 1 udt, 2 r, 1 udt,  

7 r, 1 udt, 1 r (22)
3.) r (22)
4.)  1 r, 1 udt, 9 r, 1 udt, 2 r, 1 udt,  

9 r, 1 udt, 1 r (26)
5.) r (26)
6.)  1 r, 1 udt, 11 r, 1 udt, 2 r, 1 udt,  

11 r, 1 udt, 1 r (30)
7. - 8.) r (30)
9.)  1 r, LLS, 9 r, 2r sm, 2 r, LLS,  

9 r, 2r sm, 1 r (26)
10.)  1 r, LLS, 7 r, 2r sm, 2 r, LLS,  

7 r, 2r sm, 1 r (22)
11.)  1 r, LLS, 5 r, 2r sm, 2 r, LLS,  

5 r, 2r sm, 1 r (18)
12.)  1 r, LLS, 3 r, 2r sm, 2 r, LLS,  

3 r, 2r sm, 1 r (14)
Træk garnet gennem maskerne og træk sammen. 
Hæft garnenden og sy ørerne på hovedet.
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Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed 
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter 
skulle være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig  
en rettelse eller tilføjelse, vil det blive vist på  
www.gohandmade.dk
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