
Dukke fra Elna-bøgerne - skrevet og illustreret af Ane Gudrun -  udgivet på Forlaget Silhuet – 
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Strikkeopskrift til Elna + tøj: 
  

Elna Strikdukke 
Dukkens mål: ca. 40 cm 
Materialer: Strømpegarn/ eller lidt kraftigere garn for at gøre Elna-dukken mere fast. 
(Farve knækket hvid til hudfarve og valgfrie farver til Elnas tøj, samt brunt garn til Elnas 
hår. Fyld. Strikkepinde nr. 2,5. Hæftenål, Sytråd til at brodere ansigt. 
 
Hoved, krop og ben: Strikkes i ét for- og ét bagstykke. Start med benene. 
Slå 16 m op på p nr. 2,5 og strik glatstrikning. Strik lige op til arbejdet måler 10 cm. Lad 
dette ben vente og strik et ben magen til. Strik hen over det ene ben og slå 8 nye m op og 
strik herfra hen over det andet ben. (40 m på pinden). Strik 12 cm lige op. Luk af for 10 m 
til skuldre i begyndelsen af de to næste pinde i begge sider. (20 m på pinden). Strik 6 p 
lige op. Lav en ekstra m i begyndelsen og slutningen af hver ret-side-pind 10 gange. (40 m 
på pinden.) Strik 3 cm lige op. Strik nu 2 m sammen i begyndelsen og slutningen af hver 
ret-side-pind 10 gang. (20 m på pinden.) Luk af lige over. Strik et stykke magen til. 

Et godt tip er at strikke baghovedet brunt, så er det lettere at dække hovedbunden med 
hår. 

Arme: slå 26 m op og strik 8cm glatstrikning. Luk af. Den anden arm strikkes på samme 
måde. 
 
Montering: pres arbejdet let på vrangen. Sy kroppen sammen ret mod ret. Lad en åbning 
være i hovedet til fyld, dette sted dækkes jo af hår. Fold armene på langs og sy dem 
sammen, lad en åbning være til fyld. Fyld dukken. Sy armene på. Husk armene starter ved 
skuldrene. Sy store sting om hals, hånd- og fodled og ved lysken for at indsnævre strikken 
og derved forme dukken. 
Til hår og ansigt: Brunt garn fæstnes i midterskilning og rundt langs hovedet eller sy hver 
enkelt hår p og bind det fast. Klippes derefter til i pagehår. Ansigtet broderes på med tråd 
– næsen laves med garn i samme farve som huden– kinderne farves svagt med et 

farvekridt.  

Broderingsforslag til ansigt:  

(Elnas øjne er brune, og hun 
er oftest glad) 
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Tøj til Elna 

(Et lille tip kunne være at strikke tøjet på en halv pind tykkere, så er det lettere at give Elna 
tøjet på. Det afhænger af strikkefastheden) 

 

Kjole: 
Pinde 2,5 (rundpind 40cm). Garnrester: Selvvalgte farver eller som i bøgerne. (ca. 50g) 
Stribet kjole (2 farver)  

Slå 120 m op på pinde 2,5 – rundpind.  Strik 2 pinde ret (ombukningskant) Derefter 
strikkes 8 cm i glatstrikning (mixede farver til striberne). Alle m. strikkes sammen 2 og 2 
(60 m) Strik 8 p. i glatstrikning. Del arbejdet skift til alm. pinde. (30m) Strik hver side færdig 
i ryg og forstykke. 

Ryg: strik 20 p glatstrikning (30 m) Luk de midterste 14 m. af. Strik hver side færdigt for 
sig. (8 m) Strik 12 p glatstrikning. Luk af og strik den anden side på samme måde. (8 m) 

Forstykke: strik 20 p glatstrikning (30 m) Luk de midterste 14 m. af, og strik hver side 
færdig hver for sig. Strike 8 p hen over de 8 yderste m. og luk af. Strik den anden side på 
samme måde (8 m) 

Hæft ender. Sy en lille ombukningskant forneden. Sæt knap og trense foroven (eller brug 
anden lukning) 

Lomme: I kontrastfarve. Slå 10 m op. Strik glatstrikning. 10 p og luk af.  

Montering: Sy ombukningskant på vrangen. Hæft enderne. Sy lommen på.  Sy den ene 
skulder. Set en knap/trense eller en lille tryklås i den anden.  

(I ”Elna elsker dyr” har Elna en blå kjole med æblelomme. I ”Elna møder en krabbe” en lilla 
med striber.) 
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Trusser: 
Slå 40 m op på p. 2,5 og strik glatstrikning. Strik lige op til arbejdet måler 10 cm. Strik 1,5 
cm i ribstrik (1ret -1 vrang) Luk af. Strik et tilsvarende stykke. Hæft enderne. Sy bukserne 
sammen i siderne. Sy et lille stykke sammen midtfor nederst, så der kommer to huller til 
Elnas ben.  Broder evt. et hjerte i kontrastfarve.  

 

 

God fornøjelse med Elna-dukken 

 


