Lemuren ‘HOCOCO’
Design af Alan Dart.
Oversættelse af Susanne Birk www.sbirk.dk og Irene Birk, www.paapinden.dk
Denne lemuropskrift er bestilt af Hotter Comfort Concept http://www.hotter.com/ for at blive strikket og
solgt, så der kunne rejses penge til Sisters of the Good Shepherd orphanage in Madagascar (børnehjem på
Madagaskar). Den blev opkaldt Hococo efter Hotter Comfort Club.
Oprindelig engelsk opskrift:
www.hottershoes.com/wcsstore/ConsumerDirectStorefrontAssetStore/images/StaticPages/hococo/LEMUR
-pattern.pdf

MÅL
22 cm

GARN & STRIKKEFASTHED
Sirdar Country Style DK: 35g hazel (farve nr. 500), 15g
hvid (farve nr. 412), 5g sort (farve nr. 417), og en lille
smule mango (farve nr. 583).
26 masker og 36 rækker = 10 x 10 cm, målt på glatstrik
på pind 3.

MATERIALER
Et par strikkepinde størrelse 3 mm.
40 g vaskbar fyld.
Lange pincetter.

Forkortelser
beg = begyndelse
indt = indtagning (ved at strikke 2 masker ret sammen)
retstr = retstrik
udt = udtagning (ved at strikke ret og så drejet ret i
samme maske)
r = ret
vr = vrang
glatstr = glatstrik
m = maske(r)
2 dr r sm = 2 drejet ret sammen (tag en maske løs af, strik næste maske ret og træk den løse maske over
den strikkede)
sm = sammen

NOTE
Slå op med kabelopslag (se http://www.paapinden.dk/strikkeguide/opslag.php#kabelopslag )
Begynd alle stykker med en pind ret.
[ Tal i klammer ] angiver hvor mange masker der er på pinden.
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KROP – BAGSTYKKE (strik 1 stykke)
Slå 10 masker op med hazel (farve) til bundkanten og strik 2 pinde glatstrik.
1. udt. række: Udt. i hver m på pinden [20 m]
Strik 1 pind vrang
2. udt. række: (udt, 1r) gentag parentes til slut [30 m]
Glatstrik 5 pinde
3. udt. række: (1r, udt, 1r) gentag parentes til slut [40 m]
Glatstrik 19 pinde
1. indt. række: (2r, indt, 1r) gentag parentes til slut [32 m]
Glatstrik 5 pinde
2. indt. række: (1r, indt, 1r) gentag parentes til slut [24 m]
Glatstrik 11 pinde
3. indt. række: (5r, indt, 5r) gentag parentes to gange [22 m]
Glatstrik 9 pinde
4. indt. række: (5r, indt, 4r) gentag parentes to gange [20 m]
Strik 1 pind vrang
Luk af til halskant.

KROP – FORSTYKKE (strik 1 stykke)
Slå 5 masker op med hvid (farve) til bundkanten og strik 2 pinde glatstrik.
1. udt. række: Udt. i hver m på pinden [10 m]
Strik 1 pind vrang
2. udt. række: (udt, 1r) gentag parentes til slut [15 m]
Glatstrik 5 pinde
3. udt. række: (1r, udt, 1r) gentag parentes til slut [20 m]
Glatstrik 19 pinde
1. indt. række: (2r, indt, 1r) gentag parentes til slut [16 m]
Glatstrik 5 pinde
2. indt. række: (1r, indt, 1r) gentag parentes til slut [12 m]
Glatstrik 11 pinde
3. indt. række: (5r, indt, 5r) [11 m]
Glatstrik 9 pinde
4. indt. række: (5r, indt, 4r) [10 m]
Strik 1 pind vrang
Luk af til halskant.

HOVED (strik 1 stykke)
Slå 10 masker op med hazel (farve) til bundkanten og strik 2 pinde glatstrik.
1. udt. række: Udt. i hver m på pinden [20 m]
Strik 1 pind vrang
2. udt. række: (udt, 1r) gentag parentes til slut [30 m]
Glatstrik 3 pinde
3. udt. række: (1r, udt, 1r) gentag parentes til slut [40 m]
Glatstrik 5 pinde
Skift til hvid og glatstrik 4 pinde
1. indt. række: (2r, indt, 1r) gentag parentes til slut [32 m]
Strik 1 pind vrang
2. indt. række: (1r, indt, 1r) gentag parentes til slut [24 m]
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Strik 1 pind vrang
3. indt. række: 4r, (indt) gentag parentes 8 gange, 4r [16 m]
Strik 1 pind vrang
Skift til sort og glatstrik 4 pinde
4. indt. række: (1r, 2 dr r sm, 2r, indt, 1r) gentag parentes to gange [12 m]
Strik 1 pind vrang
5. indt. række: (1r, 2 dr r sm, indt, 1r) gentag parentes to gange [8 m]
Strik 1 pind vrang
Luk af til forreste kant.

BAGSIDEN AF ØRERNE (strik 2 stykker)
Slå 11 masker op med hvid til bundkanten og strik 2 pinde glatstrik.
Indt i begyndelsen og enden af næste runde.
Strik 1 pind vrang
Gentag de sidste 2 pinde 3 gange mere [3 m].
Luk af til øverste kant.

INDERSIDEN AF ØRERNE (strik 2 stykker)
Strik som bagsiden af ørerne, blot med hazel (farve).

ØJNE (strik 2 stykker)
Slå 10 masker op med sort til yderste kant.
Skift til mango (farve) og strik 1 pind ret.
Bryd garnet, men efterlad lang ende. Før garnet gennem maskerne på pinden, stram til og luk helt af.

BEN (strik 2 stykker)
Slå 12 masker op med hazel (farve) til bundkanten og strik 4 pinde glatstrik.
1. udt. række: (1r, udt, 1r) gentag parentes til slut [16 m]
Glatstrik 3 pinde
2. udt. række: (1r, udt, 2r) gentag parentes til slut [20 m]
Glatstrik 5 pinde
3. udt. række: (2r, udt, 2r) gentag parentes til slut [24 m]
Glatstrik 5 pinde
Indt i begyndelsen og enden af næste runde
Strik 1 pind vrang
Gentag de sidste 2 pinde 5 gange mere [12 m]
Indt. række: (1r, indt) gentag parentes til slut [8 m]
Bryd garnet, men efterlad lang ende. Før garnet gennem maskerne på pinden, stram til og luk helt af.
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FØDDER (strik 2 stykker)
Slå 14 masker op med hazel (farve) til forreste kant og strik 4 pinde glatstrik.
Indt. række: 3r, indt, 4r, 2 dr r sm, 3r [12 m]
Glatstrik 7 pinde
Bryd garnet, men efterlad lang ende. Før garnet gennem maskerne på pinden, stram til og luk helt af.

ARME (strik 2 stykker)
Slå 6 masker op med hazel (farve) til forreste kant og strik 2 pinde glatstrik.
1. udt. i begyndelsen af hver pind på de næste 6 pinde [12 m].
Slå 3 masker op i begyndelsen af de næste 2 pinde til underarmen [18 m].
Glatstrik 16 pinde
1. indt. række: (4r, indt, 3r) gentag parentes to gange [16 m]
Glatstrik 5 pinde
2. indt. række: (3r, indt, 3r) gentag parentes to gange [14 m]
Glatstrik 3 pinde
3. indt. række: (3r, indt, 2r) gentag parentes to gange [12 m]
Glatstrik 1 pind
4. indt. række: (2r, indt, 2r) gentag parentes to gange [10 m]
Glatstrik 3 pind
Udt. række: (udt, 2r, udt, 1r) gentag parentes to gange [14 m]
Glatstrik 4 pind
Luk af til forreste pote.

FINGRE OG TÆER (strik 4 stykker)
Slå 6 masker op med hazel (farve) og strik 6 pinde retstrik.
Luk af.

HALE (strik 1 stykke)
Slå 16 masker op med hvid til kropkanten og forsæt skiftevis 4 pinde hvid glatstrik og 4 pinde sort glatstrik,
som følger:
Glatstrik 72 pinde
Indt i begyndelsen og slutningen af næste pind
Glatstrik 7 pinde
Gentag de sidste 8 pinde 2 gange mere [10 m]
Bryd garnet, men efterlad lang ende. Før garnet gennem maskerne på pinden, stram til og luk helt af.
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SAMLING - se fotografiet
Sy stykkerne sammen med madrassting fra retsiden af
strikketøjet.
Krop
Sy front og bagside af kroppens stykker sammen i sidesømmen.
Fyld kroppen fast gennem den åbne halskant.
Hoved
Fold hovedets forkant halvt og sy sammen. Derefter syes
hovedstykkets side kanter, men stop 3 cm fra bagkanten.
Fyld hovedet fast, og sy resten af sømmen.
Med hovedets søm løbende langs undersiden, placeres hovedet
og syes mod halskanten af kroppen, idet hvide og brune striber
mødes.
Ben og fødder
Sammensy hvert benstykkes sidekanter, men lad et stykke stå
åbent og fyld benet. Brug pincetter til at fylde ben fast. Sammenføj sømme på hvert fodstykke, men lad et
stykke forkant stå åbent og fyld foden.
Med søm i centrum på undersiden foldes fodens kant foran flad og sys sammen. Så syes tæer på forsiden af
hver fod. Nu anbringes og syes opslagskanten af hvert ben på bagsiden af foden. Sæt benene på kroppens
sidesømme, og sy dem fast mellem første udtagningsrække og sidste indtagningsrække på kroppen.
Arme
Fold poternes forkant i halve til hver arm, og sy sammen. Derefter syes armenes sømme. Fyld underarmen.
Brug pincetter til at fylde arme let. Så syes fingre på forsiden af hver pote.
Anbring øverste kant af arm 2 rækker nede fra halsens søm, og sy armene til siden af kroppen.
Dernæst bøjes hver arm på albuen efter fotografiet, og holdes på plads med et par sting.
Halen
Sy halens søm fra spids til kroppens kant, og brug derefter pincet til at fylde let. Kontrollér om lemuren
sidder korrekt, anbring og sy halen bag på kroppen.
Ører
Sy indersiden af øret sammen med bagsiden af øret langs kanten. Fold bundkanten af indersiden halvt og
sy, så øret får en fold.
Sy ørerne på hovedet med front på linje med det hvide område, og med en afstand på 12 strikkede masker.
Øjne
Sammenføj ender på hvert øje stykke, så pin i stilling på hovedet, afstand 1 strikket maske fra hinanden og
anbring dem 2 strikkede rækker op fra den sorte snude.
Tag et stykke tyndt sort garn og sy øjnene på plads. Til sidst broderes en lille fransk knude i midten af hvert
øje.
Næse
Endelig bruges et stykke sort garn til at brodere næse med 4 vandrette satinsting, der udgør en trekant
form.
ALAN DART er forfatter til dette mønster, og giver meddelelse om sin ret i henhold til § 77 i Copyright,
Designs and Patents Act af 1988.
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