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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSE

FILTET KATTEHULE OG BOLD

Maya (100 % uld. Nøgle ca. 50 g = 125 m)
Dobbelt garn ca. 12 m x 18 p på p 8 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved brug af andet garn)
Onesize

KATTEHULE:
LÆNGDE
BREDDE
OMKREDS
GARNFORBRUG
STRIKKEPINDE
TILBEHØR

Ca. 37 cm
Ca. 32 cm
Ca. 90 cm
Ca. 400 g (fv 17508)
8 mm strømpepinde og rundpind 60 cm
Karton eller skumgummi ca. 65 x 25 cm til at stive hulen af med.

BOLD:
GARNFORBRUG
STRIKKEPINDE
TILBEHØR

Rester (fv 17508)
8 mm strømpepinde
Lidt fyld
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

m = maske, r = ret, sm = sammen, omg = omgang, udt = udtagning, indt = indtagning

FORKLARINGER

Filtning i maskine: Uldgarn filter ved varme og bevægelse. Det er vigtigt, at vaske andre ting sammen med kattehulen,
når den skal filtes. Cowboybukser og store håndklæder er gode til formålet. Put også håndklæder indeni kattehulen, for
at holde den åben under filtningen. Vaskes på 60 grader for at give en god fast filtning. Efter vask/filtning trækkes
kattehulen i facon og fyldes med håndklæder, mens den tørrer.

KATTEHULE

Slå 8 m op fordelt på strømpepinde med dobbelt garn. Strik 1 omg r = 8 m
Strik 2 m i hver m = 16 m. Strik 1 omg ret.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
Skift til rundpind, når der bliver for mange m til strømpepindene.
Strik *1 r, 2 m i næste m* = 24 m. Strik 1 omg r.
Strik *2 r, 2 m i næste m* = 32 m. Strik 1 omg r.
Strik *3 r, 2 m i næste m* = 40 m. Strik 1 omg r.
Strik *4 r, 2 m i næste m* = 48 m. Strik 1 omg r.
Strik *5 r, 2 m i næste m* = 56 m. Strik 2 omg r.
Strik *6 r, 2 m i næste m* = 64 m. Strik 2 omg r.
Strik *7 r, 2 m i næste m* = 72 m. Strik 2 omg r.
Strik *8 r, 2 m i næste m* = 80 m. Strik 2 omg r.
Fortsæt med at strikke 1 m mere mellem hver udt på hver 3. omg, til der er 136 m i alt.
Sæt et mærke og strik 20 cm herfra. Derefter starter indt.
Skift til strømpepinde, når rundpinden bliver for lang til omgangens masker.
Strik *15 r, 2 m sm* = 128 m. Strik 2 omg r.
Strik *14 r, 2 m sm* = 120 m. Strik 2 omg r.
Strik *13 r, 2 m sm* = 112 m. Strik 2 omg r.
Fortsæt med at strikke 1 m mindre mellem hver indt på hver 3. omg, til der er 56 m tilbage i alt.
Strik 7 omg lige op. Luk meget løst af.

MONTERING

Hæft alle ender. Kanten om hullet rulles og syes fast med store, løse sting. Det gør hulens indgang mere stabil.
Katte hulen er nu klar til en tur i vaskemaskinen.
Efter kattehulen er tør, skal den stives af med kraftigt karton eller skumgummi.
Klip karton/skumgummi ca. 65 x 25 cm. Bøj stykket til en oval og læg det ind i hulen. Tryk det på plads i form med
kattens hule. Da filtning kan variere, skal stykket måske justeres i forhold til din kattehule.
Nu er du klar til at katten kan flytte ind.

BOLD

Slå 20 m op på strømpepinde og strik 7 cm glat. Luk af og rynk stykket sammen i begge ender. Husk at putte fyld i, inden
det sidste hul lukkes. Bolden filtes i maskine sammen med kattehulen.
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