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LILLE GIRAF  
Design af Christine Landry, www.christinelandry.com 

Oversættelse af Irene Birk, www.paapinden.dk  

LILLE GIRAF strikkes rundt og samles undervejs, hvorfor 

der ikke er mange ender at hæfte til slut. Lige min stil :o) 

Giraffen er strikket i tofarvestrik ud fra et 

mønsterdiagram. Bryder du dig ikke om tofarvestrik, så 

ignorer mønsterdiagrammet og strik den uden 

farveskiftet. Så kan du bagefter brodere giraffens pletter 

på med maskesting. 

Opskriften begynder med fire ben, strikket nedefra og 

op. Herefter samles benene og kroppen strikkes rundt. 

Der fortsættes op ad til hals og frem til hovedet, som 

strikkes i et stykke.  

Oprindelig engelsk opskrift: 

www.christinelandry.com/?cat=8 

MÅL 
Giraffen her er 21 cm høj og passer perfekt til en barnehånd. Den er strikket på pind 4 med en 

maskefasthed på omtrent 22 masker pr. 10 cm. Garnets løbelængde er omtrent 150 m pr. 100 gram. 

Giraffen kan naturligvis strikkes med det garn du ønsker på den pind du ønsker – her er ingen regler! 

MATERIALER 
Lyst og mørkt garn – du kan selvfølgelig helt selv vælge farven. Herover er strikket med gul bundfarve og 

brune pletter. I de følgende billeder er strikket med modsat farvekombination. Vælg gerne en pind mindre 

end angivet på banderolen, så det strikkede bliver tæt. Således holder giraffen nemmere fyldet inde. 

Strømpepinde eller en lang rundpind, hvis du foretrækker at benytte den magiske løkke 

www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php 

Maskemarkør, eventuelt blot en garnrest  

Fyld, gerne vaskbart 

En stoppenål til at hæfte ender 

TEKNIKKER 
Den magiske løkke til rundpind: www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php 

Tofarvestrik: www.paapinden.dk/moenstre/farveskift.php#tofarvestrik  

Maskesting til ryggen: www.paapinden.dk/strikkeguide/sammensyning.php#maskestingpaa  

Hestetømme til horn: www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php  

http://www.christinelandry.com/
http://www.paapinden.dk/
http://www.christinelandry.com/?cat=8
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/denmagiskeloekke.php
http://www.paapinden.dk/moenstre/farveskift.php#tofarvestrik
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/sammensyning.php#maskestingpaa
http://www.paapinden.dk/tipsogtricks/snore-til-strik.php
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STRIKKEFORKORTELSER 
m = maske(r) 

r = ret 

vr = vrang 

1 ret ud = Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter drejet ret i samme 

maske www.paapinden.dk/strikkeguide/udtagninger.php  

2r sm = 2 ret sammen mod højre www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php  

2r dr sm = 2 ret drejet sammen mod venstre www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php  

[ Tal i klammer ] angiver, hvor mange masker der er på pinden. 

 

MØNSTERDIAGRAMMER 
Mønsterdiagrammerne til den lille giraf er tilgængelige på Flickr. Følge disse link: 

Ben: www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410824/  

Krop: www.flickr.com/photos/52765712@N00/2209617551/  

Hals: www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410852/ 

 

STRIKKEVEJLEDNING 

Ben (strik 4 styk) 

Slå 8 masker op i bundfarven. Fordel maskerne på pindene (eller rundpinden), så der kan strikkes rundt og 

placer en markør ved omgangens begyndelse. 

Pind 1: ’1 ret ud’ i alle masker [16 m] 

Pind 2-10: Strik ret i alle masker 

Pind 11-21: Strik ret, mens mønsterdiagrammet for benet følges 

Pind 22: Følgende strikkes med bundfarven: luk 4 m af, 8r, luk 4 m af. Efterlad en garnende på omkring 15 

cm til den senere hæftning af ender [8 m] 

De 8 tiloversblivende masker føres over på en ekstra 

pind. 

Hvis der er hul i bunden af benene, så luk hullet med 

garnenden fra opslaget, og før garnenden ind i benet.  

Strik 4 ben og fyld dem. 

 

NB: Giraffen her og i det følgende har modsat 

farvekombination. 

http://www.paapinden.dk/strikkeguide/udtagninger.php
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/indtagninger.php
http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410824/
http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2209617551/
http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410852/
http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410824/
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Kroppen  

Før de fire bens masker over på strømpepinde (eller en rundpind, hvis du benytter den magiske løkke), så 

der kan strikkes rundt. Placer maskerne, så de aflukkede masker vender ind mod midten. Sæt en markør, så 

du kan genkende omgangens begyndelse. 

Strik ret, mens mønsterdiagrammet for kroppen følges.  

Skrevne instruktioner: 

Pind 1: Strik ret i alle masker [32 m] 

Pind 2: 3r, 2r sm, 22r, 2r dr sm, 3 r [30 m] 

Pind 3: Strik ret i alle masker 

Pind 4: 2r, 2r sm, 22r, 2r dr sm, 2 r [28 m] 

Pind 5: Strik ret i alle masker 

Pind 6: 1r, 2r sm, 22r, 2r dr sm, 1 r [26 m] 

Pind 7: Strik ret i alle masker 

Pind 8: 2r sm, 22r, 2r dr sm [24 m] 

 

Stop, vend arbejdet på hovedet og sy benene sammen ved 

hjælp af garnenderne, som du efterlod tidligere. 

Sammensyningen sker ved hjælp af 4 sømme langs 

aflukningerne, som går fra centrum af underkroppen ud til 

kanten af underkroppen. Hver søm samler to ben.  

Ryggen lukkes nu af således: med maskesting i bundfarven 

sys de 4 masker før markøren sammen med de 4 masker 

efter markøren.  

Efterfyld benene og fyld kroppen. 

 

 

Fortsæt med halsen 

Første omgang begyndes, hvor sammensyningen afsluttes. 

Pind 1-16: Strik ret, mens mønsterdiagrammet for halsen følges [16 

m] 

Efterfyld kroppen og fyld halsen. Bryd garnet i pletfarven og fastgør 

garnenden indvendigt i halsen. Resten af giraffen strikkes i 

bundfarven. 

  

http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2209617551/
http://www.flickr.com/photos/52765712@N00/2210410852/


Design af Christine Landry, www.christinelandry.com  
Oversættelse af Irene Birk, www.paapinden.dk  

Side 4 af 4 

 

Fortsæt med ørerne 

Ørestykket strikkes nu frem og tilbage over de 8 masker bagerst på halsen. 

Pind 1: 4r, vend 

Pind 2: 8vr, vend 

Pind 3: 8r, vend 

Pind 4: 8vr, vend 

Gentag pind 3 og 4. Træk en 60 cm lang garnrest i bundfarven halvvejs 

gennem første og sidste maske på omgangen. Lad den hænge til senere. 

Gentag pind 3 og 4 tre gange mere. 

Fortsæt med hovedet 

Genoptag rundstrikningen. 

Pind 1-8: Strik ret i alle masker [16 m] 

Stop her. Du kan nu se, at frem og tilbagestrikningen 

ved ørestykket har dannet et hul på hver side af 

hovedet (1). Klem ørestykket sammen, så hullerne 

lukkes (2). Sy ørerne sammen med garnresten, som 

du før efterlod i toppen af ørestykket således: Med 

den ene garnende sys en søm fra toppen af ørestykket 

ned til den yderste kant af det sammenklemte 

ørestykke (3). Sy tilbage til toppen af ørestykket (4). 

Gentag med den anden garnende til det andet øre. 

Bryd ikke garnet, da det skal benyttes til at strikke 

horn.  

Fyld hovedet. 

Pind 9: *2r sm, gentag fra * pinden ud [8 m] 

Bryd garnet og træk garnenden gennem de 8 resterende masker. Stram til og træk enden ind gennem 

fyldet. 

AFSLUTNING 
Horn: Benyt en af garnenderne fra ørerne til at danne 3 masker ved det ene øre. Strik en hestetømme over 

2 rækker. Træk garnenden gennem de 3 masker og stram til og træk enden ind i hornet. Gentag med den 

anden garnende til det andet horn ved det andet øre. 

Halen: Klip to stykker garn af bundfarven i 20 cm’s længde, og et stykke 20 cm langt garn i pletfarven. Træk 

alle tre garnstykker gennem enden af giraffen (så du har seks garnender). Del garnenderne i tre grupper af 

to garnender og flet en kort hale. Bind en knude og klip enden. 

Øjne: Broder øjne på med pletfarven. 

Sig goddag til din giraf… 


