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GARNFORBRUG
Hæklet med to tråde
Ko, Gris og Giraf (3 af hver)
Hver farve  50 g

MATERIALER
Metalringe
Træperler
Træfigurer
Ruskinds snøre
Fyldvat 
Øjne 7 mm
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm 

kvalitetsdesign i en unik stil
www.gohandmade.dk

© 2020

Hæklet i Go handmades Tencel Bamboo ”fine” - et delikat, blødt og enestående garn, med et silkeagtigt skær. 40% Tencel/60% Bambus, 50 g/210 mm.

Mange farverOpskriftOpskrift
Ko, gris og girafKo, gris og giraf
- til mobile- t il mobile



2



3

DK

GARNFORBRUG
KO, GRIS OG GIRAF (3 AF HVER)
Tencel Bamboo ”fine” (hækles med 2 tråde)
50 g af hver farve

MATERIALER
Metalringe
Træperler
Træfigurer
Ruskinds snøre
Fyldvat 
Øjne 7 mm
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring 
lm Luftmaske
km Kædemaske
fm Fastmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen) 
hstm Halvstangmaske
stm Stangmaske
Picot  Hækl 3 lm, stik nålen ned imellem maske-

leddene i toppen af den hstm du hækler 
picot’en ud fra, og bag om den forreste 
tråd i hstm’ens post. Hent tråden igennem 
og hækl færdig som en fm

*…*  Det, der står imellem, gentages igennem 
omgangen/rækken eller med tallet efter x

(..)  For enden af omgangen/rækken  
- angiver antal masker i alt

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i 
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm 
længde og trækkes igennem masken.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som 
arbejdet udføres.

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Ophængssnøre
Læg et stykke garn dobbelt, stik nålen igennem 
en maske på toppen af hovedet og træk løkken 
tilbage igennem, fra løkken hækles med begge 
tråde 15 lm og derefter fæstnes løsmaskekæden 
med det resterende garn.
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KO 

KROP (OFFWHITE)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6. - 12.) 30 fm (30)
13.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
14.) 24 fm (24)
15.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
16.) 18 fm (18)
17.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
18.) 12 fm (12)
Fyldvat kommes i kroppen.

HOVED (GREY/OFFWHITE)
Start med Grey.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.)  2 fm, 3 fm i næste m, 1 fm, 1 fm udt, 
 2 fm, 1 fm udt, 1 fm, 3 fm i næste m, 
 2 fm (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
6.) 1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 2 fm, 
 1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 2 fm (14)
Skift til Offwhite.
7.) 2 fm, 1 fm udt, 6 fm, 1 fm udt, 4 fm (16)
8.) 1 fm udt, 4 fm, 1 fm udt, 4 fm, 
 1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 1 fm, 
 1 fm udt, 1 fm (21)
9.) *6 fm, 1 fm udt* (24)
10. - 12.) 24 fm (24)
Montér øjnene efter 8. omgang, afstand på 5 m. 
13.) *2 fm, 1 fm indt* (18)

14.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
Fyldvat kommes i hovedet.
15.) *1 fm indt* (6)
Luk hullet ved at trække tråden igennem de 6 ma-
sker med en stoppenål. 
Brug garnenden til at sy hovedet fast på kroppen 
med.
Træk en tråd fra hovedets underside (den del, der 
bliver syet fast på kroppen) op til det ene øjes 
underside, før tråden omkring en maske og træk 
den tilbage igen. 
Stram begge trådender, for at opnå en ”øjenhule”. 
Fikser de to trådender ved at binde en knude. 
Gentag med det andet øje. 
Trådenderne hæftes. 

ØRE (OFFWHITE/DARK GREY, 2 X)
Ved det ene øre hækles de første 2 omgange i Dark 
grey!
1.) mr med 4 fm (4)
2.) *1 fm, 1 fm udt* (6)
3.) *2 fm, 1 fm udt* (8)
4. - 5.) 8 fm (8)
Brug garnenderne til at sy ørerne fast på hovedet 
med.

HORN (GREY, 2 X)
5 lm, begynd i 2. lm fra nålen
1.) 3 fm, 1 hstm
Brug garnenderne til at sy hornene fast på hovedet 
med.

ARM & BEN (GREY/OFFWHITE, 4 X)
Start med Grey.
1.) mr med 4 fm (4)
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2.) 2 fm i hver m (8)
3.) 8 fm (8)
Skift til Offwhite.
4. - 9.) 8 fm (8)
Fyldvat kommes i armene og benene.
Brug garnenderne til at sy dem fast på kroppen 
med.

PLET (DARK GREY, 7 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
Brug garnenderne til at sy pletterne fast på hovedet 
og kroppen med.

GRIS

KROP (SOFT PINK)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6. - 12.) 30 fm (30)
13.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
14.) 24 fm (24)
15.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
16.) 18 fm (18)
17.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
18.) 12 fm (12)
Fyldvat kommes i kroppen.

HOVED (SOFT PINK)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) 12 fm hækl kun i bagerste maskeled (12)
4.) 12 fm (12)
5.) 5 fm, 1 fm udt, 1 fm udt, 5 fm (14)
6.) 4 fm, 1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt,
 1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 4 fm (18)
7.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
8.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
9. - 11.) 30 fm (30)
12.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
13.) 24 fm (24)
Montér øjnene efter 6. omgang, afstand på 6 m.
14.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
15.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
Fyldvat kommes i hovedet.
16.) *1 fm indt* (6)
Luk hullet ved at trække tråden igennem de  
6 masker med en stoppenål. 
Brug garnenden til at sy hovedet fast på kroppen med.
Træk en tråd fra hovedets underside (den del, der 
bliver syet fast på kroppen) op til det ene øjes 
underside, før tråden omkring en maske og træk 
den tilbage igen. 
Stram begge trådender, for at opnå en ”øjenhule”. 
Fikser de to trådender ved at binde en knude. 
Gentag med det andet øje. Trådenderne hæftes. 
Brodér næsebor med lyslilla garn.

ØRE (SOFT PINK, 2 X)
1.) mr med 4 fm (4)
2.) *1 fm, 1 fm udt* (6)
3.) *2 fm, 1 fm udt* (8)
4. - 6.) 8 fm (8)
Brug garnenderne til at sy ørerne til hovedet med.
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HAT (OFFWHITE)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4. - 5.) 18 fm (18)
7.) 1 lm, *1 fm, 1 fm udt* x 9 (27)
8.) 1 lm, *1 fm og 1 hstm i næste m, 
 1 picot, 1 hstm og 1 fm i næste m, 
 1 km i næste m* x 9
Garnenden hæftes.

BLOMST TIL HATTEN (PETROL)
 mr med 4 x *1 fm, 1 lm, 1 stm, 1 lm*
 luk med 1 km
Brug garnenden til at sy blomsten til hatten med.
Sy hatten fast på hovedet.

ARM & BEN (LIGHT LAVENDER/SOFT PINK, 4 X)
Start med Light lavender.
1.) mr med 4 fm (4)
2.) 2 fm i hver m (8)
3.) 8 fm (8)
Skift til Soft pink.
4. - 9.) 8 fm (8)
Fyldvat kommes i armene og benene.
Brug garnenderne til at sy dem fast på kroppen 
med.

GIRAF

KROP (WALNUT)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6. - 12.) 30 fm (30)
13.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
14.) 24 fm (24)
15.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
16.) 18 fm (18)
17.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
18.) 12 fm (12)
Fyldvat kommes i kroppen.

HOVED (WALNUT)
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 2 fm i hver m (10)
3.) 2 fm i hver m (20)
4.) *1 fm, 1 fm udt* x 4, 4 fm, 
 *1 fm udt, 1 fm* x 4 (28)
5. - 8.) 28 fm (28)
9.) 4 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 8 fm, 
 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 4 fm (24)
10.) 24 fm (24)
11.) 3 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 6 fm, 
 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 3 fm (20)
Montér øjnene efter 8. omgang, med en afstand 
på 5 m.
12.) 2 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 4 fm, 
 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 2 fm (16)
13.) 2 fm, 1 fm indt, 1 fm indt, 4 fm,
 1 fm indt, 1 fm indt, 2 fm (12)
Fyldvat kommes i hovedet.
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14.) *1 fm indt* (6)
Luk hullet ved at trække tråden igennem de  
6 masker med en stoppenål. 
Brug garnenden til at sy hovedet fast på kroppen 
med.
Træk en tråd fra hovedets underside (den del, der 
bliver syet fast på kroppen) op til det ene øjes 
underside, før tråden omkring en maske og træk 
den tilbage igen. 
Stram begge trådender, for at opnå en ”øjenhule”. 
Fikser de to trådender ved at binde en knude. 
Gentag med det andet øje. 
Trådenderne hæftes. 

HORN (DARK BROWN, 2 X)
1.) mr med 4 fm (4)
2.) 2 fm i hver m (8)
3. - 4.) 8 fm (8)
5.) *1 fm indt, 2 fm* (6)
Brug garnenderne til at sy hornene fast på hovedet.
Dark brown garnender knyttes ind mellem hornene 
som hår.

ØRE (WALNUT, 2 X)
Laves på samme måde som hornene. 
Sy dem fast.

SNUDE (WALNUT)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *4 fm, 1 fm indt* (15)
Fyldvat kommes i snuden.
Brug garnenderne til at sy snuden fast på hovedet. 
Brodér næsebor med Dark brown garn.

ARM & BEN (DARK BROWN/WALNUT, 4 X)
Start med Dark brown.
1.) mr med 4 fm (4)
2.) 2 fm i hver m (8)
3.) 8 fm (8)
Skift til Walnut.
4. - 9.) 8 fm (8)
Fyldvat kommes i armene og benene.
Brug garnenderne til at sy dem fast på kroppen 
med.

PLET (BRUN, 6 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
Brug garnenderne til at sy pletterne fast på kroppen 
med.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Nål størrelse og fasthedNål størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.


