Hammerhaj
Billed
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Unkeldesign er protekter og BamseUnkel for
skadestuebamsen. Denne bamse er lavet til dette formål.
Læs mere på facebooksiden Skadestuebamsen

Forkortelser
mr: magisk ring
fm: fastmaske
lm: luftmaske
km: kædemaske
omg: omgang

Materialer

2i1: 2 fm i én fastmaske (udtagning)
2->1: 2 fm hækles sammen (indtagning)

•

* * x (efterfulgt af et tal) gentag fra * til * antal gange

© 2O18

100% bomuldsgarn 8/4
- Grå

≈ 30 - 40g

- Hvid eller råhvid ≈ 1 - 3 g

Unkeldesign

- Valgfri farve

All rights reserved

Opskriften må IKKE sælges. Det færdige produkt må godt
sælges, hvis der blot henvises til Unkeldesign som designeren.

#2

≈ 1 - 3g

•

2 stk. sikkerhedsøjne 12 mm

•

Fiberfyld

•

Hæklenål: str. 2,5 mm

0jne x2 og krop
- Du skal hækle 2 stk., men du skal kun afslutte den 1., da der senere

- Skift til valgfri farve

skal hækles videre derfra. Start med hvid

R 18: 1 km i næste fm i 1. øje, 10 fm, 1 km i næste fm på det 2. øje.

Omg 1: 6 fm i mr (undlad at stramme mr for meget) (6)

R 19: 1 km i næste fm i 2. øje, 10 fm, 1 km i næste fm på det 1. øje.

Omg 2: *2i1* x6 (12)

- Skift til grå

Omg 3: *2i1* x12 (24)

R 20-21: Gentag R18 og R19

Omg 4: 24 fm rundt

- Skift til valgfri farve

- Sæt sikkerhedsøjne i hullerne hvor du lavede magisk ring.

R 22-23: Gentag R18 og R19

-Skift til grå

- Skift til grå

Omg 5-14: 24 fm rundt (10 omg)

R 24-25: Gentag R18 og R19

- Afslut KUN 1. øje med 1 km i næste fm og bryd.

- Skift til valgfri farve

- Efter 2. øje skal du først lave 1 km i næste fm. Bryd IKKE garnet.

R 26-27: Gentag R18 og R19

- Der skal nu hækles i rækker, mens rækkerne samtidig hækles sammen

- Skift til grå

med øjnene. Lm-rækken skal helst ikke sno sig. Når der skal vendes

R 28-29: Gentag R18 og R19

efter hver række, skal du sørge for at føre tråden på indersiden.

- Skift til valgfri farve

- Desuden vil jeg også anbefale at du IKKE bryder garnet efter hvert

R 30-31: Gentag R18 og R19

farveskift, men i stedet fører tråden via indersiden. Så undgår du en

- Skift til grå

masse løse tråde:

R 32-33: Gentag R18 og R19

R 15: Lav 10 lm, 1 km i 1. øje (der hvor du lavede km da du afsluttede)

- Fyld øjnene. Fortsættes på næste side med kroppen.

R 16: 1 km i næste fm i 1. øje, 1 fm i hver af de 10 lm, 1 km i næste fm
på det 2. øje.
R 17: 1 km i næste fm i 2. øje, 10 fm, 1 km i næste fm på det 1. øje.
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kroppen
- Nu skal du hækle rundt. Sørg for at du hækler med retsiden ud.

- Fyld kroppen fast og sørg for at få fyldt nok inden du lukker af.

Omg 34-35: 32 fm rundt (2 omg)

Omg 73: *1 fm, 2->1* x6 (12)

Omg 36: *7 fm, 2i1* x4 (36)

Omg 74: *2->1* x6 (6)

Omg 37-56: 36 fm rundt (20 omg)

- Luk hullet ved at sy igennem de 6 fm. Når du hiver i garnet, så

- Fyld øjnene

trækker hullet sig sammen, som ved en magisk ring. Hæft enden.

Omg 57: *10 fm, 2->1* x3 (33)

.

Omg 58-59: 33 fm rundt (2 omg)

0jenlag x2

Omg 60: *9 fm, 2->1* x3 (30)

- Grå

Omg 61-62: 30 fm rundt (2 omg)

Omg 1: 6 fm i mr (6)

- Fyld.

Omg 2: *2i1* x6 (12)

Omg 63: *8 fm, 2->1* x3 (27)

Omg 3: *2i1* x12 (24)

Omg 64-65: 27 fm rundt (2 omg)

Omg 4: 24 fm rundt

Omg 66: *7 fm, 2->1* x3 (24)

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

Omg 67-68: 24 fm rundt (2 omg)

Omg 6: 30 fm rundt

Omg 69: *6 fm, 2->1* x3 (21)

- Fold stykket fladt og hækl sammen med 15 fm.

Omg 70: 21 fm rundt

- Efterlad tråd til montering. Fyldes IKKE.

Omg 71: *5 fm, 2->1* x3 (18)
Omg 72: 18 fm rundt
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Lille halefinne

Stor halefinne
- Grå

- Grå

Omg 1: 5 fm i mr (5)

Omg 1: 5 fm i mr (5)

Omg 2: *4 fm, 2i1* (6)

Omg 2: *4 fm, 2i1* (6)

Omg 3: *5 fm, 2i1* (7)

Omg 3: *5 fm, 2i1* (7)

Omg 4: *6 fm, 2i1* (8)

Omg 4: *6 fm, 2i1* (8)

Omg 5: *7 fm, 2i1* (9)

Omg 5: *7 fm, 2i1* (9)

Omg 6: *8 fm, 2i1* (10)

Omg 6: *8 fm, 2i1* (10)

Omg 7: *9 fm, 2i1* (11)

Omg 7: *9 fm, 2i1* (11)

Omg 8: *10 fm, 2i1* (12)

Omg 8: *10 fm, 2i1* (12)

Omg 9: *11 fm, 2i1* (13)

Omg 9: *11 fm, 2i1* (13)

Omg 10: *12 fm, 2i1* (14)

Omg 10: *12 fm, 2i1* (14)

Omg 11: *13 fm, 2i1* (15)

- Afslut 1 km, og efterlad tråd til montering. Fyld halefinnen.

Omg 12: *14 fm, 2i1* (16)
Omg 13: *15 fm, 2i1* (17)
Omg 14: *16 fm, 2i1* (18)
Omg 15: *17 fm, 2i1* (19)
Omg 16: *18 fm, 2i1* (20)
- Afslut 1 km, og efterlad tråd til montering. Fyld halefinnen.
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Stor sidefinne x2

Lille sidefinne x2

- Grå

- Grå

Omg 1: 6 fm i mr (6)

Omg 1: 5 fm i mr (5)

Omg 2: *2 fm, 2i1* x2 (8)

Omg 2: *4 fm, 2i1* (6)

Omg 3: *3 fm, 2i1* x2 (10)

Omg 3: *5 fm, 2i1* (7)

Omg 4: *4 fm, 2i1* x2 (12)

Omg 4: *6 fm, 2i1* (8)

Omg 5: 11 fm, 2i1 (13)

Omg 5: *7 fm, 2i1* (9)

Omg 6: 12 fm, 2i1 (14)

Omg 6: *8 fm, 2i1* (10)

Omg 7: 13 fm, 2i1 (15)

- Lav evt. nogle ekstra fm for at komme ud i ”siden” af finnen, til når du

Omg 8: 14 fm, 2i1 (16)

skal hækle sammen. Fold finnen og hækl fladt sammen med 5 fm.

Omg 9: 15 fm, 2i1 (17)

Fyldes IKKE. Efterlad tråd til montering.

Omg 10: 16 fm, 2i1 (18)
Omg 11: 17 fm, 2i1 (19)
Omg 12: 18 fm, 2i1 (20)
Omg 13: 19 fm, 2i1 (21)
Omg 14: 20 fm, 2i1 (22)
Omg 15: 21 fm, 2i1 (23)
Omg 16: 22 fm, 2i1 (24)
Omg 17: 24 fm
- Lav evt. nogle ekstra fm for at komme ud i ”siden” af finnen, til når du
skal hækle sammen. Hækl åbningen fladt sammen med 12 fm. Fyldes
IKKE. Efterlad tråd til montering.
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Rygfinne
- Grå
Omg 1: 6 fm i mr (6)
Omg 2: *2 fm, 2i1* x2 (8)
Omg 3: *3 fm, 2i1* x2 (10)
Omg 4: *4 fm, 2i1* x2 (12)
Omg 5: 11 fm, 2i1 (13)
Omg 6: 12 fm, 2i1 (14)
Omg 7: 13 fm, 2i1 (15)
Omg 8: 14 fm, 2i1 (16)
Omg 9: 15 fm, 2i1 (17)
Omg 10: 16 fm, 2i1 (18)
Omg 11: 17 fm, 2i1 (19)
Omg 12: 18 fm, 2i1 (20)
- Afslut omg med 1 km og efterlad tråd til montering. Fyld.
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Montering
Dette er en vejledning og blot et forslag til montering

Øjenlåg: Monter først øjenlåg på øjnene ca. 2 omg fra det hvide.
Se billedet

Halefinner: Monter den store halefinne på bagenden af hajens krop,
ca. fra 7. sidste omg og til lukningen. Den store halefinne skal stritte
op. Monter herefter den lillehalefinne, så den stritter ned. Se billedet

Sidefinner: Herefter monteres sidefinnerne. De monteres på siderne,
parallelt med øjnene. Se billedet for hvordan de skal vende. Syes på ca.
7 omg fra øjnene.
Herefter syer du de små sidefinner på, på hver side, parallelt med de
store sidefinner, ca. 10 omg fra kroppens afslutning.

Rygfinne: Til sidst skal rygfinnen monteres. Placer den ca. midt for de
store sidefinner, men på ryggen. Husk at fylde.
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Afsluttende ord
Nu er din hammerhaj samlet og færdig.
Tak for udfordringen fra Skadestuebamsens medlemmer. Det har
været en sjov udfordring.

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
#unkeldesignhammerhaj

Mvh. Mikkel / Unkeldesign
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