uden kalorier, men med garanteret fedt-forbrænding (du skal blot hækle mange og hurtigt)
lm = luftmaske, km = kædemaske, fm = fastmaske,
stm = stangmaske, hstm = halvstangmaske

Hoved: hækl 2 stk.
Start med en magic ring
1. omg.: 6 fm i magic ring, slut med km (= 6 m)
2. omg.: 1 lm, udtagning i hver m (= 12 m)
3. omg.: 1 lm, *1 fm, udt*, gentag fra *-* i alt 6 gange, slut
med km (= 18 fm)
4. omg.: 1 lm, *2 hstm, udt*, gentag fra *-* i alt 6 gange, slut
med km (= 24 fm)

Ben: Hækl 4 stk.

Kan bruges alene som juletræspynt / guirlande,
eller applikation ved at bruge forstykket alene

Start med 13 lm,
1. rk.: 1 fm i den anden lm fra nålen, 3 fm, 3 hstm, 4 stm, i
den sidste lm hækles 5 stm.
2. rk.: hækles langs den anden side af lm-lænken: 4 stm, 3
hstm, 4 fm. Bryd garnet, men lad en lang garn-ende hænge,
der kan bruges til montering.

Arme: hækl 4 stk.
Materialer:
Havblik fv. Nr. 16, ca. 7 gram pr. peberkagemand,
En rest hvid Havblik til ”glasur”,
En rest sort broderitråd til øjne
Fyldevat
Bånd til sløjfe
Stempelfarve til kinderne
Evt. knapper, filthjerter eller anden pynt
Hæklenål nr. 2½-3

Diagram.
Hoved

Benene hækles hver for sig, men er
her vist, så du får en fornemmelse af
hvordan de sys sammen.

Ben

Start med 7 lm,
1. rk.: 1 fm i den anden lm fra nålen, 1 fm, 3 hstm, i den sidste
lm hækles 5 stm.
2. rk.: hækles langs den anden side af lm-lænken: 3 hstm, 2
fm. Bryd garnet, men lad en lang garn-ende hænge, der kan
bruges til montering.

Montering, del 1:
Brug de løse garn-ender til montering og hæft de garn-ender,
der ikke kan bruges til montering.
Peberkagemanden sys sammen i to dele. Først sys ben, arme
og hoved sammen til et forstykke, derefter gentages denne
montering til bagstykket.
Start med at sy benene sammen i de første 8 masker. Sy hovedet fast til benene. Sy armene fast i hver side.
Sy et par franske knuder til øjne.
Hækl glasur omkring både for- og bagstykke, inden den videre
montering.

Glasur: Hækl km lige foran den yderste maskelænke, så maskerne ligger som fine kædesting.

Arm

Montering, del 2: Når der er hæklet glasur på for– og bagstykke, læg disse sammen vrang mod vrang, og sy dem sammen med kastesting i den yderste maskelænke. Kom lidt fyldevat i langs af sted under sammensyningen.
Bind en sløjfe af et smalt bånd og lim det fast. Gør kinderne
røde med lidt stempelfarve. Du kan evt. også sy/lime en knap
eller filthjerte på peberkagemandens mave.
Opskriften er designet af www.filihunkat.blogspot.com



