Materialer:
Tante Grøn: Blomsterfrø
Fyldevat
Hæklenål nr. 2½ eller 3*
Broderitråd til næse
Perler, 4 mm, til øjne
Æggeskal malet/dekoreret efter ønske
Limpistol
Hæklefasthed med hæklenål nr. 3:
10 fm x 10 rækker = 4 x 3,8 cm.
*Jeg har brugt hæklenål nr. 3, men jeg hækler også
stramt. Hvis du hækler løst, skal du måske bruge
hæklenål nr. 2 eller 2½.
Påskeharens højde: 8 cm uden ører.

Forkortelser: lm = luftmaske, km = kædemaske, fm = fastmaske, hstm = halvstangmaske, udt = 2 fm i en
m, indt = hækl to fm sammen, gent = gentag det der står mellem *-*

Påskeharen hækles sådan:
Slå 16 lm op og saml til en ring med den første fm i omg.1
1. omg.: 16 fm (= 16 m)
2. omg.: 7 fm, udt, 7 fm, udt (= 18 m)
3. omg.: 8 fm, udt, 8 fm, udt (= 20 m)
4. omg.: 9 fm, udt, 9 fm, udt (= 22 m)
5.– 9. omg.: 1 fm i hver m (= 22 m)
10. omg.: 9 fm, indt, 9 fm, indt (= 20 m)
11. omg.: 8 fm, indt, 8 fm, indt (= 18 m)
12. omg.: 7 fm, indt, 7 fm, indt (= 16 m)
13. omg.: 6 fm, indt, 6 fm, indt (= 14 m)
14. omg.: 5 fm, indt, 5 fm, indt (= 12 m)
15. omg.: 1 fm i hver m (= 12 m)
16. omg.: 2 fm i hver m (= 24 m)
17. omg.: 1 fm i hver m (= 24 m)
18. omg.: *5 fm, udt*, gent fra *-* i alt 4 gange (=
28 m)
19. omg.: 3 fm, udt, 13 fm, udt, 10 fm (= 30 fm)
20. omg.: 1 fm i hver m (= 30 m)
21. omg.: 3 fm, 2 indt, 11 fm, 2 indt, 8 fm (= 26
m)
22. omg.: 1 fm i hver m (= 26 m)
23. omg.: 4 fm, indt, 11 fm, indt, 7 fm (= 24 m)
24. omg.: *2 fm, indt*, gent *-* i alt 6 gange (= 18
m)
25. omg.: *1 fm, indt*, gent *-* i alt 6 gange (= 12
m) Bryd garnet.

Ører: Hækl i alt 4 stk.
Slå 11 lm op. Hækl: 4 fm, 3 hstm, 2 stm, i den sidste m hækles 4 stm. Nu hækles der videre på den
anden side af lm-lænken, altså overfor de andre
masker: 2 stm, 3 hstm, 2 fm, 2 km. Bryd garnet.

Lille blomst:
I magic ring hækles: *4 lm, 1 km*, gent *-* i alt 5
gange. Bryd garnet. Træk i magic ring tråden og
bind knude med de to garn-ender.

Montéring:
Hovedet/kroppen: ri hovedets hul sammen. Fyld
hoved og krop med fyldevat. Ri kroppens bund
sammen og træk sammen, så det danner en flad
bund.
Ansigtet: med et
stykke af samme
garn, der hækles i,
trækkes ansigtet
start
sammen som vist på
billedet. Bind en
slut
knude og ved hæftning af garn-enderne
trækkes knuden i i
kroppen.
Sy med broderi-garn
en snude.
Pensl kinderne med
stempelfarve.
Sy perlerne fast i øjenhulerne.
Ørerne: Sy ørerne sammen vrang mod vrang i
yderste maskelænke og sy ørerne fast på hovedet.
Den lille blomst sys fast ved det ene øre.
Lim kaninen fast med limpistol i bunden af en æggeskal.
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