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Opskrift 1. 

Filtede futter med høj kant. 

1: Slå til hver sko 66(70)70(74)80(80) masker op og strik 16(20)24(26)30(34) retriller. En retrille er 2 pinde. 

2: Luk 10(12)12(12)14(14) masker af i hver side og strik yderligere 18(20)22(26)28(32) retriller. 

3: Strik maskerne sammen 2 og 2 og luk af. 

4: Sy skoen sammen midt for ind til de aflukkede masker. Rynk lidt sammen ved tæerne. Sy sammen midt 

bag, idet de sidste ca. 5 cm sys ”på tværs”, så der dannes hæl. 

5: Filt skoene i vaskemaskinen ved 40 grader. Put evt. en bold i maskinen, når der filtes. 

6: Træk skoene i facon, put evt. papir ind i skoene, og lad dem tørre. 

 

Str.:    34/35 (36/37) 38/39 (40/41) 42/43 (44/45) 

Forbrug ngl.: 2   (2)   2  (3)   3  (3)      

Pind:    5 ½ 

 

 
 

Opskrift 2. 

Filtet hue med øreklapper. 

1: Slå 82(90)98 masker op og strik 48(54)60 omgange. 

2: Tag ind således: *2 sammen, 4 ret*. Fortsæt fra * til * omgangen rundt (indtagningen går ikke helt op på 

alle størrelser). Derefter 4 omgange uden indtagning.   

3: På næste omgang: *2 sammen, 3 ret*. Fortsæt fra * til * omgangen rundt. Derefter 3 omgange uden 

indtagning. Herefter indtagning med 2 og 1 masker imellem efterfulgt af 2 og 1 omgange uden indtagning. 

Til sidst strikkes maskerne sammen 2 og 2. Bryd garnet og træk det gennem maskerne. 

4: Slå til hver øreklap 20 masker op og strik 14 pinde ret. Tag herefter ind i hver side på hver 4. pind til 12 

masker og på hver 2. pind til 6 masker. Luk af. 

5: Hækl med dobbelt garn 40 luftmasker som sys fast i klappens spids. 

6: Filt i vaskemaskinen ved 40 grader. Put evt. en bold i maskinen. 

7: Træk delene i facon og sy øreklapperne på. 

 

Hovedvidde cm: 50/52  (54/56) 58/60 

Forbrug ngl.:   1   (2)   2 

 

 
 

 



Opskrift 3. 

Filtede luffer. 

1: Slå 36(39)44 masker op på to pinde og strik 14(14)16 pinde ret. 

2: Saml maskerne og strik rundt, idet der på hver 4. omgang tages 2 masker ud til tommelfinger. Tag i alt 

8(8)10 masker ud. Fordel maskerne på de tre pinde og sæt maskerne til tommelfingeren på en nål. 

3: Strik yderligere 20(22)24 omgange. Luk af ved at strikke to masker sammen i slutningen af hver pind. 

4: Saml 15(16)18 masker op til det strikkede skjuler tommelfingeren. Luk af som på vantedelen. 

5: Hæft ender og filt lufferne i vaskemaskinen ved 40 grader. Put evt. en bold med i maskinen.  

 

Str.:    S (M) L 

Forbrug ngl.: 1 (1)  1 

Pind:    5 ½ 

 

 
 

Opskrift 4. 

Filtet hue. 

1: Slå 82(90)98 masker op og strik 48(54)60 omgange. 

2: Tag ind således: *2 sammen, 4 ret*. Fortsæt fra * til * omgangen rundt. (Indtagningen går ikke helt op på 

alle størrelser). Derefter 4 omgange uden indtagning. 

3: På næste omgang: *2sammen, 3 ret*. Fortsæt fra * til * omgangen rundt. Derefter 3 omgange uden 

indtagning. Herefter indtagning med 2 og 1 masker imellem efterfulgt af 2 og 1 omgange uden indtagnig. Til 

sidst strikkes maskerne sammen 2 og 2. Bryd garnet og træk det gennem maskerne. 

4: Filt i vaskemaskinen ved 40 grader. Put evt. en bold i maskinen. 

Træk huen i facon. 

 

Hovedvidde cm: 50/52  (54/56) 58/60 

Forbrug ngl.:   1   (1)   2 

Pind:      5 ½ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opskrift 5. 

Filtede futter. 

1: Slå til hver sko 45(48)50(54)60(66) masker op og strik 40(43)45(50)56(64) retriller. (En retrille er to 

pinde). 

2: Strik maskerne sammen 2 og 2 og luk af. 

3: Sy skoene sammen midt for ca. halvdelen af det strikkede. Rynk lidt sammen ved tæerne. 

4: Sy sammen midt bag, idet de sidste ca. 5 cm sys ”på tværs” så der dannes hæl. 

5: Filt skoene i vaskemaskinen ved 40 grader. Put evt. en bold i maskinen ved filtningen. 

6: Træk skoene i facon (fyld evt. ud med papir) og lad dem tørre. 

 

Str.:    34/35  (36/37) 38/39 

Forbrug ngl.:  1   (1)   2 

Pind:     5 ½ 

 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, idet de er det professionelle 

arbejdsredskab til strikning og hækling. 

 

 
 

Kvalitet:   Bumbo Magic. 100 % Ren Uld. 

Strikkefasthed: 16 m x 24 pinde= 10 x 10 cm. 

 


