
 
 

Copyright ByLykholt 2018 

Bylykholt.dk 

Instagram: @ByLykholt  ∙  Facebook: ByLykholt 

 

 

 

Overskrift 
 

Lille baby F skulle have suttesnore, og 

dem gik mormor i gang med at designe 

i god tid inden hun kom til verden. 

Igen blev designet med disney motiv, 

da vi er vilde med disney. Suttesnorene 

kan enten laves neutrale uden sløjfe, 

som Minnie med sløjfe i håret eller 

som Mickey med en lille butterfly. 

 

 

Garn: 

Mayflower cotton 8/4 junior 

 

Pindestørrelse: 

2 

 

Materialer: 

Garn 

Seleclips 

 

Masker og forkortelser: 

lm = luftmasker 

fm = fastmasker 

m = maske 

km = kædemaske 

mr = magisk ring 

hstgm = halvstangmasker 
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Opskrift 
 

Selve suttesnoren er en opskrift fra garngrammatik.dk eller man kan bruge hvad 

suttesnor man selv lige synes der passer til motivet. 

Suttesnoren må maks. være 22cm pga. af sikkerhed. 

 

Hoved: 

1.omg: 6m i mr (6) 

2.omg: 2 fm i hver m (12) 

3.omg: *1 fm, 2 fm i næste m* gentag 6 gange (18) 

4.omg: *2 fm, 2 fm i næste m* gentag 6 gange (24) 

5.omg: *3 fm, 2 fm i næste m* gentag 6 gange (30) 

Luk af med 1 km, og hæft enderne. 

 

Øre (hækl 2 stk): 

1.omg: 6m i mr (6) 

2.omg: 2 fm i hver m (12) 

3.omg: *1 fm, 2 fm i næste m* gentag 6 gange (18) 

 

Sløjfe: 

1.rk: 7 lm, vend 

2.rk: Start i 2.maske fra nålen, 6 fm, vend (6) 

3.rk: 1 lm, 6 hstgm, vend (6) 

4.rk: 1 lm, 6 fm (6) 

Luk af og vikkel garn rundt om, så der dannes en sløjfe, hæft enderne. 
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Montering: 

Sy ørene fast på hovedet i ca. 3-4 masker, med ca. 3 maskers mellemrum, alt efter det 

ønskede udtryk. 

 

Herefter syes hovedet fast på selve suttesnoren. 

 

Til sidst syes sløjfen på, som enten butterfly til Mickey eller som sløjfe på hovedet til 

Minnie.  
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Tak for at du købte en opskrift fra ByLykholt. 

 

Jeg håber opskriften er let forståelig, ellers er du meget velkommen til at kontakte 

mig på line@bylykholt.dk 

 

Opskriften må ikke deles, men det færdige projekt må gerne videresælges eller deles, 

så længe der henvises til at det er mit design. 

 

Du må meget gerne dele dine færdige resultater på diverse sociale medier, hvor du 

gerne må tagge mig på instagram med @bylykholt #bylykholt #oldesmusesokker 

eller inde på min facebook side ByLykholt. 
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