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Part

2

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

© 2O17

Unkeldesign

All rights reserved

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

#2

•

Fiberfyld

•

Hæklenål: 2.5 mm

•

Nål til syning og saks

•

Maskemarkører

Kroppen
- Kroppen er hæklet ud i ét, uden at samle med km. Brugen af en

Omg 18: *5 fm, indt* x6 (36)

maskemarkør kan hjælpe dig med at holde styr på omgange.

Omg 19-20: 1 fm i hver (36) (2 omg)

- Brug grå

Omg 21: *10 fm, indt* x3 (33)

- Lav en magisk ring

Omg 22: 1 fm i hver (33)

Omg 1: 6 fm i mr (6)

Omg 23: *9 fm, indt* x3 (30)

Omg 2: *udt* x 6 (12)

Omg 24: 1 fm i hver (30)

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

Omg 25: *8 fm, indt* x3 (27)

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

Omg 26: 1 fm i hver (27)

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

Omg 27: *7 fm, indt* x3 (24)

Omg 6: *4 fm, udt* x6 (36)

Omg 28: 1 fm i hver (24)

Omg 7: *5 fm, udt* x6 (42)

Omg 29: *6 fm, indt* x3 (21)

Omg 8: *6 fm, udt* x6 (48)

Omg 30: 1 fm i hver (21)

Omg 9: *7 fm, udt* x6 (54)

Omg 31: *5 fm, indt* x3 (18)

Omg 10-15: 1 fm i hver (54) (6 omg)

Omg 32: 1 fm i hver (18)

- Start med at fylde, og fortsæt med at fylde mens du hækler.

- Afslut med 1 km og efterlad et stykke tråd til montering af

Omg 16: *7 fm, indt* x6 (48)

hovedet.

Omg 17: *6 fm, indt* x6 (42)
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