
Ixi (utgangspunktet er fra strikkeheftet «Tufsetrollene» av Tove Eriksen) 

 

Du trenger: ullgarn i fargene offwhite, rød og lilla (jeg brukte Iglo ullgarn fra Europris, ca. 150 g av hver farge).  Garn til hår, 

gjerne i flere blåtoner (her brukte jeg Curly motegarn). Stoff til kappe (jeg brukte mørk grønn nervøs chenille. Kappa er 

laget av et rektangel som er snurpes sammen lamgs den lengste siden og festes rundt halsen.  
Hode og kropp 
Begynn øverst med pinne nr. 6 og legg opp 60 masker. Strikk videre rundt i glattstrikk 37 omganger. Sett en merketråde på 

den siste omgangen (merke for hals), og strikk videre i 52 omganger. Nå har arbeidet totalt 89 omganger. 

Strikk 2 masker sammen ut omgangen, strikk videre 2 omganger uten felling, strikk 2 masker sammen ut omgangen. Klipp av tråden og trekk denne 

gjenom de resterende maskene. 

Plukk opp langs oppleggskanten 60 masker. Strikk 2 masker sammen ut omgangen, strikk videre 2 omganger uten felling, strikk 2 masker sammen 

ut omgangen. Klipp av tråden og trekk denne gjenom de resterende maskene. 

Tre en sterk dobbel tråd gjennom alle maskene der hvor merket for halsen er. Stapp kroppen ganske fast. Stram arbeidet i hver enda og sy fast 

åpningene. Stram tråden rundt halsen og surr den rundt noen ganger. 

Nese 
Legg opp 15 masker på pinne nr. 5 ½ og strikk videre i glattstrikk 15 omganger. Fell av. Tråkle en tråd i en sirkel og stram til. Legg hjørnene på 

firkanten inn i nesen. Sy litt i kryss og tvers til du får en kule og sy denne fast midt på «ansiktsdelen» til Ixi. Pass på at skjøten kommer midt bak. 

Hender og armer (lag 2 stk) 
Legg opp 12 masker på pinne nr. 5 ½ med rødt ullgarn. Strikk rundt en omgang vrangt. På neste omgang øker du til dobbelt antall masker (24 

masker) ved å strikke to masker i hver maske. Strikk videre i glattstrikk 25 omganger. Strikk en omgang med både rødt og lilla ullgarn og 13 

omganger med kun lille ullgarn. På nesten omgang strikker du 2 masker sammen ut omgangen, og trekker deretter tråden gjennom maskene. Sy 

armen sammen og fyll den lett. Trekk en tråd gjennom maskene øverst på hånden og trekk sammen. Armen syr du fast etter at kjolen er på.  

Sy armene fast gjennom kjolen og inn i kroppen og form dem som du måtte ønske. 

Sko (lag 2 stk)  
Legg opp 12 masker på pinne nr. 6 med rødt ullgarn. Strikk rundt en omgang vrangt. Øk på neste omgang til dobbelt 

antall masker (24 masker) ved å strikke to masker i hver maske. Bytt til lilla ullgarn og strikk glattstrikk i 3 omganger. 

Deretter 3 omganger med rødt ullgarn, 3 omganger med lilla ullgarn. Fortsett slik til du har strikket 21 omganger. Strikk 

en omgang med rødt ullgarn. Strikk 2 masker sammen ut omgangen. Strikk en omgang uten felling og trekk tråden 

gjennom maskene. Dette blir tåen. Sy sammen delene og sy skoene fast under «kroppen» til Ixi, se på bildet for tips. 

Kjole 
Legg opp med dobbel tråd 90 masker på pinne nr. 6. med lilla ullgarn. Fortsett rundt med en tråd og strikk 45 omganger (eller til kjolen dekker 

«kroppen» til Ixi). Strikk 2 masker sammen ut omgangen. Trekk tråden gjennom alle maskene. Ikke klipp tråden for kort slik at maskene faller ut når 

du skal tre kjolen over hodet på Ixi. Stram til og fest tråden. 

Lue 
Legg opp med dobbel tråd 80 masker på pinne nr. 6 med rødt ullgarn. Fortsett rundt med en tråd og strikk 13 omganger. På neste omgang strikker 

du *6 masker rett, 2 masker sammen*. Gjenta fra * til * ut omgangen. Strikk 6 omganger uten felling. Fortsett på denne måten med 1 maske mindre 

mellom hver felling og 6 omganger mellom hver felling. Strikk til det gjenstår 10 masker. Klipp av tråden og trekk denne gjennom maskene. 

Hår 
Sy garnet du vil bruke til hår fast på toppen av «hodet» (dette blir skylt av lua). Pass på at lengdene er lange nok – de kan klippes 

til når lua er sydd fast.  

 


