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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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#2

•

Fiberfyld

•

Hæklenål: 2.5 mm

•

Nål til syning og saks

•

Maskemarkører

0rer x2

Tail

- Brug grå

- Brug grå

- Lav en magisk ring

- Fæstn garnet i en fm i omg 8 på kroppen. Lav 12 lm (+ 1 lm som du

Omg 1: 6 fm i mr (6)

skal vende med)

Omg 2: 1 fm i hver (6)

- Vend, og lav 12 km tilbage.

Omg 3: *1 fm, udt* x3 (9)

- Lav 1 km i den samme maske som fra starten.

Omg 4: 1 fm i hver (9)

- Fæstn garnet.

Omg 5: *2 fm, udt* x3 (12)
Omg 6: *3 fm, udt* x3 (15)
Omg 7-8: 1 fm i hver (15) (2 rnds)
Omg 9: *3 fm, indt* x3 (12)
Omg 10: *2 fm, indt* x3 (9)
- Afslut med 1 km og efterlad tråd til montering på hovedet. Øret
skal IKKE fyldes.
- Fold øret. Sy det sammen så det forbliver foldet.
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Montering
Herunder er mine forslag til montering af Rita Rhino.
Hovedet
Sy ørerne på hovedet på hver side, ca. 2-3 omgange fra hovedets
lukning. Sy derefter hovedet på kroppen. Vær opmærksom på at du
monterer hovedet så knuden bliver skjult. Husk at fylde mere om
nødvendigt, inden du lukker helt (se billedet).

Horn
Sy hornene på hovedet. Det store horn et sted mellem 6. og 12.
omgang og det lille horn mellem 16. og 21. omgang (husk at fylde).
Begge horn skal bøje i samme retning.
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0jne og 0rer
Sy øjnene på hovedet (ca. mellem 25. og 30. omgang med 5 m
mellem hvert øje. Dette kan variere afhængigt af din fasthed.

Ben
Sy bagbenene på kroppen ca. mellem 9. og 14. omg med ca. 10 m
mellem hvert ben.
Sy den øverste flade del af forbenene diagonalt på den anden sidste
del af kroppen (se foto).
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En stor tak til
alle de fantastiske mennesker
som gjorde denne CAL mulig!
Tak til alle oversætterne, proffreaders og testere.
En stor tak til facebookgruppen CAL – Crochet A Long
og hjemmesiden calcrochetalong.com

#6

