Part
Rita
Rhino
#1

1

Forkortelser
mr: magisk ring
km: kædemaske
fm: fastmaske
lm: luftmaske
Omg: omgang
udt: udtagning (2 fm hæklet i samme maske)
indt: indtagning (2 fm hæklet sammen)

Materialer

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

•

100% bomuld 8/4
- Grå

≈ 40 g

- Natur

≈ 15 g

- Lidt sort
- Lidt hvid
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•

Fiberfyld

•

Hæklenål: 2.5 mm

•

Nål til syning og saks

•

Maskemarkører

Hoved
- Hovedet er hæklet ud i ét, uden at samle med km. Brugen af en
maskemarkør kan hjælpe dig med at holde styr på omgange.
- Brug grå
- Lav en magisk ring

Omg 9: *6 fm, udt* x6 (48)

Omg 1: 6 fm i mr (6)

Omg 10: *7 fm, udt* x6 (54)

Omg 2: *udt* x6 (12)

Omg 11-16: 1 fm i hver (54) (6 omg)

Omg 3: *1 fm, udt* x6 (18)

Omg 17: *7 fm, indt* x6 (48)

Omg 4: *2 fm, udt* x6 (24)

Omg 18: 1 fm i hver (48)

Omg 5: *3 fm, udt* x6 (30)

Omg 19: *6 fm, indt* x6 (42)

Omg 6: 1 fm i hver (30)

Omg 20: 1 fm i hver (42)

Omg 7: *4 fm, udt* x6 (36)

Omg 21: *5 fm, indt* x6 (36)

Omg 8: *5 fm, udt* x6 (42)

Omg 22: *4 fm, indt* x6 (30)

- For at markere hvor næseborene skal være, kan du nu markere

Omg 23: 1 fm i hver (30)

med maskemarkører (eller et stykke garn) i 9. og 19. fm fra sidste

Omg 24: *9 fm, udt* x3 (33)

runde, mens du sikre at de er udenpå hovedet.

Omg 25: *10 fm, udt* x3 (36)
Omg 26: *11 fm, udt* x3 (39)
Omg 27-29: 1 fm i hver (39) (3 omg)
- Start med at fylde, og fortsæt med at fylde mens du hækler.
Omg 30: *11 fm, indt* x3 (36)
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Omg 31: *4 fm, indt* x6 (30)

Næsebor:

Omg 32: *3 fm, indt* x6 (24)

- Tråd en nål med et stykke garn. Før nålen fra baghovedet (derfra

Omg 33: *2 fm, indt* x6 (18)

hvor kroppen skal syes på), igennem hovedet og op til den ene

Omg 34: *1 fm, indt* x6 (12)

markering. Før derefter nålen tilbage til hvor du startede.

- Fyld ekstra inden du lukker af.

Gør det samme igen, blot ved den anden markering. Sørg for at

Omg 35: *indt* x6 (6)

trådene til hver markering er i hvert deres maske hul. Træk nu i

- Afslut og efterlad tråd.

snorene, så der bliver dannet fordybninger. Bind en knude om

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

trådene, for at fordybningerne bliver bibeholdt. Selv om knuden

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

her er synlig, er den ikke synlig, når kroppen bliver monteret.
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