Garn: Havblik
Hæklenål nr. 2½-3
Fyldevat
Stof til ansigt
Stempelfarve til kinder
Maling til øjne

Designet for Tante Grøn

Hækle-fasthed:
Hæklenål nr. 3
10 fm x 10 rk
= 4x4 cm
Der tages forbehold for fejl

Forkortelser:
lm = luftmaske, km = kædemaske, fm =
fastmaske, hstm = halvstangmaske,
stm = stangmaske, udt = udtagning, hvor
der hækles to fm i samme m, indt = indtagning, omg.r = omgangen rundt
NB: Der hækles i spiral og jeg vil anbefale at du
bruger en markeringstråd eller markør.

Ben nr. 1

8. omg:

På ben nr. 2 fortsættes med 3 fm.
Sæt ben nr. 1 til og fortsæt fra dennes sidste maske: hækl 5 fm, udt, 6
fm. Fortsæt nu på ben nr. 2: hækl 5
fm, udt, 3 fm (= 26 m)

3. omg: udt, 5 fm (= 7 fm)

9. omg:

1 fm i hver m omg.r (= 26 fm)

4. omg: 1 fm, 3 fm i næste m, 5 fm (= 9 fm)

10. omg: 9 fm, udt, 12 fm, udt, 3 fm (= 28

1. omg: 4 fm i magic ring
2. omg: udt, 1 fm, udt, 1 fm (= 6 fm)

fm)

5. omg: 2 fm, udt, 6 fm (= 10 fm)
6. omg: 3 fm, 3 fm i næste m, 6 fm (= 12 fm)

11. omg: Farveskift:: 1 fm i hver m omg.r (=

7. omg: 1 fm i hver m omg.r (= 12 fm) Bryd
garnet.

12. omg: 1 fm i hver m omg.r (= 28 fm)

Ben nr. 2

13. omg: Farveskift:: 9 fm, indt, 12 fm, indt, 3

28 fm)

fm (= 26 fm)

1. omg:

4 fm i magic ring

14. omg:

1 fm i hver m omg.r (= 26 fm)

2. omg:

1 fm, udt, 1 fm, udt (= 6 fm)

15. omg:

3. omg:

5 fm, udt (= 7 fm)

Farveskift:: 10 fm, indt, 11 fm, indt,
1 fm (= 24 fm)

4. omg:

5 fm, 3 fm i næste m, 1 fm (= 9 fm)

16. omg:

8 fm, indt, indt, 8 fm, indt, indt (=
20 fm)

5. omg:

7 fm, udt, 1 fm (= 10 fm)

17. omg:

6. omg:

8 fm, 3 fm i næste m, 1 fm (= 12 fm)

Farveskift:: 1 fm i hver m omg.r (=
20 fm)

7. omg:

1 fm i hver m omg.r (= 12 fm) Bryd
IKKE garnet, men fortsæt med sammenhækling af benene
Krop-

18. omg:

8 fm, indt, 8 fm, indt (= 18 fm)

19. omg:

*1 fm, ind*, gent fra *-* i alt 6 gange (= 12 fm)

20. omg:

indt, 4 fm, indt, 4 fm (= 10 fm)

21. omg:

2 fm i hver m omg.r (= 20 fm)

pen
* Bemærk, at dette ben ser mere spidst
ud, men det ”jævner” sig, når det fyldes
med fyldevat.

21. omg:

2 fm i hver m omg.r (= 20 fm)

22. omg:

1 fm, udt, 7 fm, udt, 1 fm, udt, 7
fm, udt (= 24 fm)

23. omg:

1 fm, udt, 11 fm, udt, 10 fm (= 26
fm)

24.-27.
omg:

1 fm i hver m omg.r (= 26 fm)

28. omg:

2 fm, indt, 11 fm, indt, 9 fm (= 24
fm)

29 . omg: 1 fm, indt, 10 fm, indt, 9 fm (= 22

fm)
30. omg:

indt, indt, 7 fm, indt, indt, 7 fm (=
18 fm)

31. omg:

indt, 7 fm, indt, 7 fm (= 16 fm)

32. omg:

*indt, 2 fm*, gent fra *-* i alt 4
gange (= 12 fm) bryd garnet, men
lad en lang garn-ende hænge til at
lukke hullet

Montéring:
- Luk hullet i hovedet ved at ri i de yderste
maskelænker og træk til. Hæft.
- Sy armene fast på kroppen, tæt ved halsen.
Sy også hænderne fast på kroppen.
- Læg to vinge-stykker sammen ret mod ret og
sy dem sammen med kastesting i de yderste
maskelænker. Gentag dette med de to øvrige
vinge-stykker.
- Vingerne sys på ryggen, ca. ved 18. omgang.
Se billedet.
- Følehornene er blot et stykke garn, der stikkes igennem hovedet. Bind en knude på garnet ca. 2½ cm fra hovedet (på hver side) og
klip tæt ved knuden.
- Klip efter skabelonen til ansigtet ud og ri det
på med knaphulssting.
- Kom stempelfarve på kinderne. Øjnene males på som små prikker.

Arme:
1. omg:

4 fm i magic ring

2. omg:

udt, 1 fm, udt, 1 fm (= 6 fm)

3. omg:

udt, 2 fm, udt, 2 fm (= 8 fm)

4. omg:

1 fm i hver m omg.r (= 10 fm)

5. omg:

indt, 2 fm, indt, 2 fm (= 8 fm)

6.-11.
omg:

1 fm i hver m omg.r (= 8 fm) Bryd
garnet, men lad en lang ende hænge til montéring. Hækl endnu en
arm.

Vinger:

Slå 7 lm op. I den anden lm fra
nålen hækles 1 km, 1 km, 1 fm, 2
hstm, 5 stm i sidste lm. På den
anden side af lm-lænken hækles:
2 hst, 1 fm, 2 km.

Ansigts-skabelon

Hækl endnu 3 vinger

Med hensyn til vingernes montering, så kan du undlade at sy
vingerne sammen to og to, men
sy dem på kroppen enkeltvis (=
4 vinger)
1 tern = ½ cm
Denne opskrift må ikke kopieres eller videresælges.

