
Når man strikker med ullgarn og deretter tover strikkelappen i vaske-
maskinen blir alle mistede masker og andre ujevnheter jevnet ut. 

Forarbeid
Legg opp 15 masker og strikk to omganger. 

Veiledning
Start opp strikking etter anbefalinger på side 17.

Strikk et kvadrat. Sjekk at det blir et kvadrat ved å løfte opp et hjørne og 
mål med motsatt hjørne på toppen av strikketøyet.

Fell av.

Skriv navn med sprittusj på en stoffremse som knytes fast til tråden i 
begynnelsen eller slutten av arbeidet. Klipp av tråder så de er et par cm 
lange.

Forberedelse til neste økt når alle er ferdige med å strikke
Tov arbeidene i vaskemaskin. 40 grader holder som regel, men det 
avhenger noe av garnkvaliteten. Ofte står det anbefaling på merkelappen 
på garnet, følg denne. Det er bedre å vaske 
arbeidene to ganger, enn å få knallharde små 
lapper etter en hard vask.

Veiledning
Broder ramme rundt strikkelappen med tungesting. 

Legg strikkelappen på et ark og tegn rundt med blyant. Tegn en blomst 
inni. Start med å tegn en sirkel det er litt størrelse på. Mange barn tegner 
blomster med veldig mange og små kronblader, det kan bli litt vanskelig 
når de senere skal klippe de ut. Snakk om dette på forhånd. 

Vis en enkel instruksjon på tavla hvis du mener gruppa trenger det.
Slik tegner du en blomst: 

Klipp ut blomsten.

Legg den på filt i ønsket farge og tegn rundt med skolekritt. Fest med 
knappenåler ved behov. Klipp ut filtblomsten.

Klipp kronbladene av papirblomsten så du kun sitter igjen med sirkelen.

Legg sirkelen på filt i en annen farge, tegn rundt med kritt, klipp ut.

Denne oppgaven passer
godt for 3. - 4. trinn
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Forslag til teori
Håndverkstradisjoner

Materialer
Ullgarn
Tynne stoffremser
Sprittusj
Ark
Blyant
Kritt
Filt
Broderitråd 
Sytråd
Perler
Kartong
Lim

Redskaper
Strikkepinner str 7
Broderinåler, spisse
Synåler
Papirsakser
Stoffsakser

Kopioriginaler fra kh-timen.no
Slik tegner du en blomst
Eks på frimerkeskissser - Fisk
Eks på arbeidstegning - Fisk

Filmer fra kh-timen.no
Strikke - Legge opp
Strikke - Rettstrikk
Strikke - Felle av
Brodering - Tungesting
Brodering - Leggsøm
Sy på perler

TIPS
Husk å strikke med ullgarn 
hvis ikke vil ikke strikke-

lappen toves.  

Pass på at nåla du bruker ikke 
er for tykk for hullene i perle-

ne som skal sys på.

A
A

B
B

Tegn en sirkel som skal være 
midten på blomsten. Tegn tre 
lange streker som deler sirke-
len i seks like store deler.

Tegn kronblader. Bladene be-
gynner og slutter på merkene 
som er satt på sirkelen. De 
lange strekene skal hele tiden 
være i midten på kronbladet.

Sett et lite merke i kanten på 
sirkelen midt mellom strekene.



Fest filtblomst og sirkel + navnlapp til strikkelappen 
med knappenål så ingen deler forsvinner. 

Forberedelse til neste økt
Blomsten og sirkelen skal sys fast med leggsøm. Klar-
gjør til leggsøm ved å feste blomst og sirkel med en 
knappenål midt på lappen. Bruk samme ullgarnet som 
ble brukt til tungestingene eller som det ble strikket i. 
Tre garnet på en spiss stoppenål og lag en knute i en-
den. Stikk fra baksiden og opp i ytterkant av sirkelen. 
Stikk ned igjen rett ved siden av der garnet kommer 
opp, slik at garnet kan legges som en kant rundt hele 
sirkelen. Ta ut garnet av nåla og bare la den henge på 
baksiden. Da kan elevene selv tilpasse størrelsen på 
sirkelen. Tråden festes senere. Tre en spiss broderinål 
med broderigarn i tilnærmet farge som garnet. Lag 
knute i enden og stikk opp fra baksiden rett ved der 
garnet kommer opp. 

Veiledning
Garnet skal legges helt i 
ytterkant av sirkelen. Sy 
fast garnet med broderi-
tråden. Stikk alltid nålen 
opp i ytterkanten av sirk-
elen og ned igjen inne i 
sirkelen tvers over der nålen kommer opp. Se instruk-
sjonsfilmen ved behov, vis den gjerne for elevene. 

Sy på perler: fortsett med samme tråd og stikk opp 
inne i sirkelen. Tre på en perle. Stikk ned igjen rett 

ved siden av der tråden kommer opp. Stikk opp igjen 
der du vil ha neste perle. Gjenta til du er fornøyd. Pass 
på å stramme tråden godt mellom perlene så de ikke 
henger og slenger. Fest tråden på baksiden.

Etterarbeid
Kutt opp plater av stiv papp i passende størrelse. Lim 
strikkelappen opp med skolelim.

Variasjon av oppgaven
Alle strikker i en blå-nyanse. Tegn små fisker i stedet 
for blomst. Sys fast med leggsøm og dekoreres med 
perler på samme måtte


