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MATERIALER OG UDTRYK
Materialer

Forkortelser

Hæklenål: 4,5 mm
Synål
Saks
Vat til fyld

omg.: omgang
lm: luftmaske
fm: fastmaske
2i1 fm: 2 fastmasker i næste maske

Garn:
Jeg har brugt noget hvidt garn, der er 60% bomuld og 40% akryl, pind 5 – fra mærket
hjertegarn. Derudover har jeg brugt sort en sort bomuldsgarn til øjnene.

MAGISK RING:
Alle delene startes med en magisk ring, for at undgå et stort hul i midten. Hold i garn
enden og sno garnet en gang rundt om venstre pegefinger for at danne en løkke. Hold i
løkken med venstre tommelfinger og langefinger, tråden lægges over venstre pegefinger.
Stik nålen gennem løkken, slå om og træk tråden gennem løkken, hækl 1 lm, derefter
hækles der fm rundt om løkken. Når du har ønsket antal fm, træk i garn enden så du
snører løkken sammen. Hæft garn enden på bagsiden. Fortsæt at hækle rundt i cirkel.

HÆFT:
Når du skal hæfte tråden, skal du sætte nål på tråden. Put derefter nålen ned i en maske
lige ved siden af, og træk nålen tilbage igennem garnløkken før der strammes til. Gør
det evt. et par gange, men ikke lige oveni hinanden. På den måde hæfter du tråden.

TIPS OG TRICKS
• Man kan købe bomuldsgarn mange steder – bomuldsgarn fra supermarkedet er helt
fint til at hækle af. Her har jeg dog brugt en god baby bomuldsgarn, men andet kan
også gøre det. Jeg har hæklet med dobbeltgarn, men alternativt kan man vælge noget
tykkere garn.
• I IKEA kan man købe billige hovedpuder med fiberfyld, som er helt perfekte til
bamsefyld. Der er fyld til mange bamser, dyr og dukker i en pude!
• Sæt maskemarkører i den første maske på omgangen, så er du sikker på hvor du
startede omgangen, og kan let tælle tilbage.

SÅ ER VI KLAR!
Hovedet
1. omg. – lav en magisk ring med 6 fm (6)
2. omg. – 2 fm i hver m (12)
3. omg. – *1 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (18)
4. omg. – *2 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (24)
5. omg. – *3 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (30)
6.-9. omg. – 1 fm i hver (30)
10. omg – 2 fm sammen, 6 fm, 2 fm sammen, 20 fm (28)
11. omg – 2 fm sammen, 4 fm, 2 fm sammen, 20 fm (26)
12. omg – 2 fm sammen, 2 fm, 2 fm sammen, 20 fm (24)
13. omg – 1 fm i hver (28)
14. omg. – 2i1 fm, 2 fm, 2i1 fm, 5 fm, 2 fm sammen, 6 fm, 2 fm sammen, 5 fm (24)
15. omg. – 2i1 fm, 4 fm, 2i1 fm, 5 fm, 2 fm sammen, 4 fm, 2 fm sammen, 5 fm (24)
16. omg. – 2i1 fm, 6 fm, 2i1 fm, 5 fm, 2 fm sammen, 2 fm, 2 fm sammen, 5 fm (24)
17. omg – 1 fm i hver (24)
18. omg – *2 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 3 gange, 10 fm, 2 fm sammen (20)
19. omg – *1 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 3 gange, 9 fm, 2 fm sammen (16)
20. omg – 6 fm, *2 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 2 gange, 2 fm (14)
Fyld hovedet med vat her, inden du hækler videre.
21. omg. – 6 fm, *1 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 2 gange, 2 fm (12)
22. omg. – *2 fm sammen*, gentag fra *–* 6 gange (6)
Luk hullet og hæft tråden.

Ørerne
1. omg. – lav en magisk ring med 3 fm (3)
2. omg. – *2i1 fm*, gentag fra *–* 3 gange (6)
3. omg. – *2 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 2 gange (8)
4. omg. – 2 fm, 2i1 fm, 3 fm, 2i1 fm, 1fm (10)
5.-6. omg. – 1 fm i hver (10)
7. omg – *2 fm sammen, 3 fm*, gentag fra *–* 2 gange
Hæft tråden, og lad ca. 15 cm tråd være til montering.

Kroppen
1. omg. – lav en magisk ring med 8 fm (8)
2. omg. – *2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (16)
3. omg. – *1 fm, 2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (24)
4. omg. – *2 fm, 2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (32)
5. omg. – *3 fm, 2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (40)
6. omg. – *4 fm, 2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (48)
7. omg. – *5 fm, 2i1 fm*, gentag *–* 8 gange (56)
8.-10. omg. – 1 fm i hver (56)
11. omg. – *5 fm, 2 fm sammen*, gentag *–* 8 gange (48)
12.-14. omg. – 1 fm i hver (48)
15. omg. – *4 fm, 2 fm sammen*, gentag *–* 8 gange (40)
16.-18. omg. – 1 fm i hver (40)
19. omg. – *3 fm, 2 fm sammen*, gentag *–* 8 gange (32)
20.-22. omg. – 1 fm i hver (32)
23. omg. – *2 fm, 2 fm sammeb*, gentag *–* 8 gange (24)
24.-26. omg. – 1 fm i hver (24)
27. omg. – *1 fm, 2 fm sammen*, gentag *–* 8 gange (16)
28. omg. – 1 fm i hver (16)
Nu hækles der en lille ”krave” i nakken, så hovedet kommer til at sidde fint på kroppen.
29. omg. – 6 fm, vend med 1 lm
30. omg. – 5 fm tilbage
Hæft tråden, og lad ca. 30 cm tråd være til montering. Fyld kroppen med vat.

Arme -‐	
  2 stk.
1. omg. – lav en magisk ring med 6 fm (6)
2. omg. – *2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (12)
3.-8. omg. – 1 fm i hver (12)
9. omg. – 10 fm, 2 fm sammen (11)
10.-12. omg. – 1 fm i hver (11)
13. omg. – 9 fm, 2 fm sammen (10)
14.-15. omg. – 1 fm i hver (10)
Fyld armen med vat her, inden du hækler videre.
16. omg. – *3 fm, 2 fm sammen* gentag fra *–* 2 gange (8)
17. omg. – *2 fm, 2 fm sammen* gentag fra *–* 2 gange (6)
Hæft tråden, og lad ca. 20 cm tråd være til montering. Fyld armene med vat.

Fødder -‐ 2 stk.
1. omg. – lav en magisk ring med 6 fm (6)
2. omg. – *2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (12)
3. omg. – *1 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 6 gange (18)
4. omg. – 5 fm, *1 fm, 2i1 fm*, gentag fra *–* 4 gange, 5 fm (22)
5. omg. – 5 fm, *1 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 4 gange, 5 fm (18)
6. omg. – 5 fm, *2 fm, 2 fm sammen*, gentag fra *–* 2 gange, 5 fm (16)
7.-10. omg. – 1 fm i hver (16)
Hæft tråden, og lad ca. 20 cm tråd være til montering. Fyld fødderne med vat.

Halen
Lav 20 lm, vend, spring 1 lm over, og hækl 19 fm tilbage. Hæft tråden, men lad 10 cm
være til halekvasten. Klip nogle garn-stykker ca. 10 cm til halen., træk dem igennem
enden af halen, og bind dem fast med en knude. Når du synes at din halekvast er stor
nok, kan du eventuelt klippe den lidt til, så den får den ønskede længde.

Montering
Form hovedet og kroppen som ønsket, og sy hovedet fast til kroppen. Start med at
fastgøre den forreste del af hovedet, og sy rundt indtil du kommer til kraven. Fyld
kraven med lidt mere vat, så hovedet kommer til at sidde ordentligt. Sy hele vejen rundt,
indtil hovedet sidder godt fast.
Sy derefter arme og ben fast til kroppen, der hvor du vil have dem. Brug eventuelt et par
knappenåle til at sætte arme og ben inden du syr dem fast, så du kan se hvor de skal
sidde.
Træk til sidst en tråd igennem halen, og sy den fast på ryggen.

God fornøjelse :)
	
  

