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Materialer
•

Drops Safran 100% bomuld
- Valgfri farve 1

≈ 15 g

- Valgfri farve 2

≈5g

- 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
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 og krop – hækles ud i ét

33: *6 fm, 2->1* x2, 12 fm (26)

- Valgfri farve 1

34: *5 fm, 2->1* x2, 12 fm (24)

1: 6 fm i mr (6)

35: *4 fm, 2->1* x2, 12 fm (22)

2: *2i1* x6 (12)

36: *3 fm, 2->1* x2, 12 fm (20)

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

37: *2 fm, 2->1* x2, 12 fm (18)

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

38: *1 fm, 2->1* x2, 12 fm (16)

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

- Fyld kroppen

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

39-41: 16 fm rundt (3 omg)

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

42: *6 fm, 2->1* x2 (14)

8-14: 42 fm rundt (7 omg)

43-45: 14 fm rundt (3 omg)

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

46: 2->1, 10 fm, 2->1 (12)

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

47-49: 12 fm rundt (3 omg)

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

50: 2->1, 8 fm, 2->1 (10)

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

- Fyld i halen, og fyld lidt ekstra, så sidste del af

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

halens fyld er i kroppen. Se beskrivelse til sidst.

19: *1 fm, 2->1* x6 (12)

51-53: 10 fm rundt (3 omg)

20: 12 fm rundt i forreste maskeled (det der er

54: 2->1, 8 fm (9)

tættest på dig)

55-57: 9 fm rundt (3 omg)

21: 12 fm rundt

58: 2->1, 7 fm (8)

22: *2 fm, 2i1* x4 (16)

59-61: 8 fm rundt (3 omg)

23-24: 16 fm rundt (2 omg)

62: 2->1, 6 fm (7)

- Fyld hovedet yderligere, og halsen så den ikke

63-64: 7 fm rundt (2 omg)

”dingler”.

65: 2->1, 5 fm (6)

25: *3 fm, 2i1* x4 (20)

66-67: 6 fm rundt (2 omg)

26: 20 fm rundt

- Slut omg med 1 km og efterlad tråd til påsyning,

27: *3 fm, 2i1* x2, 12 fm (22)
28: *4 fm, 2i1* x2, 12 fm (24)
29: *5 fm, 2i1* x2, 12 fm (26)
30: *6 fm, 2i1* x2, 12 fm (28)
31-32: 28 fm rundt (2 omg)

længere oppe af halen. For at få fyld ud i den lille
del af halen, brug evt. en lille hæklenål, til at
trække fyld fra kroppen og op i halen, ved at føre
hæklenålen igennem et maskehul, i den sidste del
af halen, og ”fange” lidt fyld. Sy halen fast, midt
for maven, så der bliver dannet en lille ring.
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Mund

Ryg finne

- Valgfri farve 1

- Valgfri farve 2

1: 6 fm i mr (6)

- Der hækles rundt om lm.

2: *2i1* x6 (12)

1: 6 lm, vend med 1 lm

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

2: 1 fm i 2. lm fra nålen, 4 fm, 3i1, 4 fm, 2i1 (14)

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

3-5: 14 fm rundt (3 omg)

5-6: 24 fm (2 omg)

6: *2->1, 5 fm* x2 (12)

7: *2 fm, 2->1* x6 (18)

- Slut omg af med 1 km. Skal IKKE fyldes.

8: *1 fm, 2->1* x6 (12)

Efterlad et stykke tråd til montering på ryggen.

- Slut omg af med 1 km. Husk at fylde munden.
Efterlad et stykke tråd til montering til hovedet.

”Knopper” (x3)
- Valgfri farve 2

Finner (x2)

1: 6 fm i mr (6)

- Valgfri farve 2

2: *1 fm, 2i1* x3 (9)

- Der hækles rundt om lm.

3-5: 9 fm rundt (3 omg)

1: 5 lm, vend med 1 lm

- Slut omg af med 1 km. Fyld lidt og efterlad et

2: 1 fm i 2. lm fra nålen, 3 fm, 3i1, 3 fm, 2i1 (12)

stykke tråd til montering til hovedet.

3-5: 12 fm rundt (3 omg)

Tip:

6: *2->1, 4 fm* x2 (10)

Lav evt. et lille v med hvidt garn,

7-9: 10 fm rundt (3 omg)
- Slut omg af med 1 km. Skal IKKE fyldes.
Efterlad et stykke tråd til montering til kroppen.

som giver en sød effekt i øjet. Før
tråden fra bagsiden af øjet,
igennem hullet i den magiske ring,
og op igennem to fm hhv. på skift.

Øjne (x2)
- Start med sort
1: 6 fm i mr (6)
2: *2i1* x6 (12)
- Skift til hvid
3: *1 fm, 2i1* x6 (18)
- Slut omg af med 1 km, og efterlad

tråd til

påsyning til hovedet
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Samlevejledning og montering
Samlevejledningen er kun en vejledning og et forslag til hvordan man kan salme.

Sy munden på hovedet. Sørg for

Sy herefter knopperne på, på hovedet. Spred dem lidt ud over hovedet,

at munden bliver syet på samme

men så de sidder i en række, midt på hovedet (fra øverst nedover

side, som maven buler ud.

baghovedet).

Sy først åbningen af finnerne

Sy først åbningen af finnerne

Sy derefter øjnene på, på hver

fladt sammen. Sy derefter

fladt sammen. Sy rygfinnen på,

side af hovedet.

finnerne på, på hver side af

på ryggen. Sy den lodret på, som

kroppen. Sy dem vandret på,

på billedet

som på billedet.
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Afsluttende ord
Nu er din Søhest færdig! Søhesten bliver ca.
16-20 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 #unkelsøhest

Mvh. Mikkel // Unkeldesign

6

