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Materialer
•

Drops Safran 100% bomuld
- Valgfri farve 1

≈15-20 g

- Valgfri farve 2

≈1g

- Lidt sort (Uni Colour 16)
- Lidt hvid (Uni Colour 17)
•

Evt. raslekugle ca. 26 mm. (skal tåle vask)

•

Polyesterfyld (pudefyld)

•

Hæklenål: str. 2,5 mm

•

Stoppenål

Forkortelser
mr: magisk ring
km: kædemaske
fm: fastmaske
lm: luftmaske
omg: omgang
spm: spydmaske (vejledning til spydmasker s.4)
2i1: 2 fm i én fastmaske (udtagning)
2->1: 2 fm hækles sammen (indtagning)
* * x (efterfulgt af et tal) gentag fra * til * antal gange
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Hoved

12: 30 fm rundt

- Valgfri farve 1

13: *3 fm, 2->1* x6 (24)

1: 6 fm i mr (6)

14-15: 24 fm rundt (2 omg)

2: *2i1* x6 (12)

16: *2 fm, 2->1* x6 (18)

3: *1 fm, 2i1* x6 (18)

17-31: 18 fm rundt (15 omg)

4: *2 fm, 2i1* x6 (24)

- Afslut omg med 1 km og hæft.

5: *3 fm, 2i1* x6 (30)
6: *4 fm, 2i1* x6 (36)

Mule

7: *5 fm, 2i1* x6 (42)

- Hvid

8-14: 42 fm rundt (7 omg)

- Der hækles omkring lm

15: *5 fm, 2->1* x6 (36)

1: 3 lm, vend med 1 lm

16: *4 fm, 2->1* x6 (30)

2: 1 fm i 2. lm fra nålen, 1 fm, 3i1, 1 fm, 2 fm i

17: *3 fm, 2->1* x6 (24)

sidste lm (den første lm) (8)

- Fyld lidt, og kom evt. raslekugle i her.

3: *2i1* x8 (16)

18: *2 fm, 2->1* x6 (18)

4: *7 fm, 2i1* x2 (18)

- Afslut omg med 1 km og efterlad tråd til at sy

5-6: 18 fm rundt (2 omg)

håndtag og hovedet sammen med.

- Afslut omg med 1 km, og efterlad tråd til
påsyning til hovedet.

Håndtag
- Valgfri farve 1

Horn (x2)

1: 6 fm i mr (6)

- Hvid

2: *2i1* x6 (12)

1: 6 fm i mr (6)

3: *1 fm, 2i1* x6 (18)

2: *2i1* x6 (12)

4: *2 fm, 2i1* x6 (24)

3-4: 12 fm rundt (2 omg)

5: 24 fm rundt

5: *1 fm, 2->1* x4 (9)

6: *3 fm, 2i1* x6 (30)

6: 9 fm rundt i forreste maskeled (det der er

7-8: 30 fm rundt (2 omg)

tættest på dig)

- Skift til valgfri farve 2

7-10: 9 fm rundt (4 omg)

9-10: 30 fm rundt (2 omg)

- Afslut omg med 1 km, og efterlad tråd til

- Skift til valgfri farve 1

påsyning til hovedet.

11: *2 fm, 1 spm* x10 (30)
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Ører (x2)

7-9: 14 fm rundt (3 omg)

- Valgfri farve 1

10: *5 fm, 2->1* x2 (12)

1: 6 fm i mr (6)

11: *4 fm, 2->1* x2 (10)

2: 6 fm rundt

12: 10 fm rundt

3: *2, 2i1* x2 (8)

- Afslut omg med 1 km, og efterlad tråd til

4: *3, 2i1* x2 (10)

påsyning til hovedet. Sy åbningen fladt

5: *4, 2i1* x2 (12)

sammen og fold øret.

6: *5, 2i1* x2 (14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vejledning til spydmasker – en sød detalje
Runde 11 ved håndtaget, består af 2 fastmasker og 1 spydmaske x 10.
En spydmaske er i princippet blot en almindelig fastmaske, den er blot en ”lang” fastmaske.
Med det menes der at man hækler en fastmaske forrige omgangs fastmaske, så går man en ekstra
omgang ned, og laver derefter den ”lange” fastmaske.

Du starter omgangen som normalt,
men med blot 2 almindelige fm

Lav først 2 almindelige fm

1 spm laves ved at lave 1 lang fm i
runden neden under, end normalt

Du kan nu se at spydmasken blot
er en ”lang” fastmaske.

Når du har lavet 2 fm, 1 spm x10, skulle resultatet gerne se således ud.
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Samlevejledning og montering
Samlevejledningen er kun en vejledning og
et forslag til hvordan man kan salme.
Sy hovedet og håndtag sammen, med
kastesting.

Sy mulen på, foran på hovedet.
Broder øjne med sort garn, samt
næsebor. Se billede for inspiration à
Du kan med fordel også hækle øjnene,
med 5 fm i mr, og afslutte omgange
med 1 km.

Sy hornene på, på toppen af hovedet.
Sørg for at hornene syes på lidt
forskudt for midten af toppen (lidt
tættere på forsiden af hovedet), da
ørerne skal syes bag hornene.

Sy ørerne på bag hornene, men
lidt forskudt ud til siderne, så de
stritter lidt
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Afsluttende ord
Nu er din Giraf rangle færdig! Ranglen bliver
ca. 18 cm fra top til tå.
Jeg håber du har nydt opskriften og at du
kan lide resultatet. Du er meget velkommen
til at komme med rettelser, spørgsmål m.m.
Du må meget gerne dele resultatet med mig
på en af følgende måder:

Mail: unkeldesign@gmail.com
Facebooksiden: Unkeldesign
Instagram: @unkeldesign #unkeldesign
#unkelopskrift #unkelgiraf
Mvh. Mikkel // Unkeldesign
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