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Garn: Falk fra Dale Garn, 50 g grå 
nr. 007, en rest eller 50 g hvit nr. 017. 
Hvitt og svart broderigarn til øyne.
Pinner: Strømpepinner 2 1/2 mm
Strikkefasthet: 28 m = 10 cm
Størrelse: Lengde fra toppen av 
hodet og helt ned: Ca. 20 cm
Tilbehør: Ca. 50 g ullflor, ev. knapper, 
perler eller brodergarn til øyne.

Siden det meste av elefanten er  
strikket rundt på strømpepinner,  
leses 2. p som strømpepinne nr. 2  
(av de 4 pinnene) på omgangen.  
Alle deler strikkes i grått, unntatt  
tennene, som strikkes i hvitt.

Kropp og bein: Legg opp 40 m på 
pinner 2 1/2 mm. Fordel m på 4 pinner 
og strikk 8 1/2 cm glattstrikk (kropp). 
På neste omg strikkes 2 m vridd r sm, 
strikk de neste 16 m, strikk 2 m r sm. 
Disse 18 m fordeles på 3 strømpe
pinner (= det ene beinet). Sett resten 
av maskene på en tråd. Strikk 6 cm 
glattstrikk, fordel beinmaskene på  
2 pinner (halvparten av maskene foran, 
og halvparten bak), og sy sammen 
nederst med maskesting. Strikk det 
andre beinet på samme måte.

Hodet: Legg opp 32 m og strikk 18 p 
glattstrikk frem og tilbake. Fordel m 
på 4 pinner, og fortsett å strikke rundt 
samtidig som snabelen formes: Sist 
på 2. p strikkes det 2 m vridd r sm, og 
først på 3. p strikkes 2 m r sm. Strikk 
1 omg uten felling. Gjenta de 2 siste 
omg til det er 10 m igjen på p. Fortsett 
4 omg til. Flytt maskene fra 1. og 2. 
p over på en pinne, og 3. og 4. p på 
en annen pinne, og sy sammen med 
maskesting.

Ører: Legg opp 36 m, fordel på  
4 pinner, og strikk 8 omg glattstrikk. 
På neste omg strikkes det på 1. p  
slik: 2 m vridd r sm, strikk til det er  
2 m igjen; på 2. p: strikk de 2 m r sm. 
Gjenta det samme på 3. og 4. p på 
omg Strikk 1 omg uten felling. Gjenta 
disse 2 omg til det er 4 m igjen på 
hver pinne. Fordel maskene på 2 pin
ner, og sy sammen med maskesting.

Armer: Legg opp 16 m fordelt på 
4 pinner, og strikk 5 cm glattstrikk. 
Fordel m på 2 pinner og sy sammen 
med maskesting. Strikk en arm til.

Hale: Legg opp 6 m og fordel dem 
på 3 pinner. Strikk 5 cm glattstrikk. 
På neste omg strikkes 2 og 2 m 
sm. Trekk en tråd igjennom de siste 
maskene.

Tenner: Legg opp 6 m og fordel dem 
på 3 pinner. Strikk 3 cm glattstrikk. På 
neste omg strikkes 2 og 2 m sm. Trekk 
en tråd igjennom de siste maskene.

Montering: Start med å sy sm 4 m 
fra hver side (foran og bak) øverst på 
kroppen til skuldre. Fyll så vatt i beina 
og resten av kroppen. Bøy nederste 
delen av foten, ca. 1 cm nedenfra, litt 
oppover (mot foran) slik at foten får 
en liten knekk, og sy fast med noen 
sting. Sy sammen hodet bak i nakken. 
Fyll vatt i hode og snabel, og bøy 
snabelen litt oppover. Sy fast hodet til 
kroppen. Fyll vatt i ørene, og sy dem 
loddrett fast på hver side av hodet, slik 
at det blir 4 cm avstand fra øre til øre 
øverst på hodet. Fyll vatt i armene, og 
sy dem fast øverst på kroppen i hver 
side. Surr en tråd rundt armene 1 cm 
fra ytterkant, og stram litt til. Fest alle 
tråder. Fyll litt vatt i halen og tennene, 
og sy fast halen midt bak på rumpa. 
Tennene sys fast til kinnene. Broder 
øyne, eller sy i 2 knapper eller perler 
som øyne.

Strikk gjerne klær til Fantus  
i restegarn!

Kosedyret Fantus


