
EllaElla BusterBuster

KarlaKarla

GARNFORBRUG
Buster H 33 cm   150 g
Til øjenbryn, næse 
og mund: 1 m sort
Ella H 34 cm  200 g
Karla H 33 cm  150 g 
Til øjenbryn: 50 cm sort 

MATERIALER
Øjne: 12 mm
Knapper
Fyldvat

Sværhedsgrad:⋆⋆⋆ af 5.
Hæklenål: 2,5 - 3,0 mm

Hæklefasthed: 
24 fm/10 cm

kvalitetsdesign i en unik stil

Opskrif tOpskrif t
BBuster,uster,  EllaElla  og Karlaog Karla

Hæklet med Go handmades Bohème Velvet “fine”: 100% Polyester, 50 g/70 m.

Mange farver

www.gohandmade.dk
© 2023
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kvalitetsdesign i en unik stil

Bohème Velvet 
”fine”
- Til de kvalitetsbevidste,  
kræsne hæklere og strikkere

Bohème Velvet er et super-blødt garn, perfekt til mange formål. Allerførst selvfølgelig, specielt til kramme- og sansedyr, men også til beklædning og pynteting.

Man vil elske fornemmelsen af dette bløde garn  - topkvalitet, når det er bedst.

Anbefalet maskinvask ved 40º C.  
100% Polyester,  
50 g/190 m.

Mange farver
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MATERIALER:

BUSTER: 
Farve A:  100 g
Farve B:  50 g  
Til øjenbryn, næse og mund: 1 m sort
2 knapper til armene
2 knapper til sweateren
Øjne: 12 mm
Fyldvat

ELLA:
Farve A: 100 g
Farve B: 50 g
Farve C:  50 g
Til øjenbryn: 50 cm sort
2 knapper
Øjne: 12 mm
Fyldvat

KARLA:
Farve A:  100 g 
Farve B: 50 g
Til øjenbryn: 50 cm sort
2 knapper
Øjne: 12 mm
Fyldvat

Hæklenål: 2,5 - 3,0 mm 

Hæklefasthed: 24 fm/10 cm

Angivne garnmængde er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring
lm Luftmaske
vlm Vendeluftmaske
km Kædemaske
fm Fastmaske
stm Stangmaske
hstm Halvstangmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i én m) 
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen)
picot Hækl 3 lm, stik nålen ned imellem 
 maskeleddene 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 - angi-  
 ver antal masker i alt.

Montering af sikkerhedsøjne

Guide til ekstra stærk montering af 
sikkerhedsøjne her: 

Tip for extra strength -  
fastening of safety eyes

Se guides på Go handmades 
YouTube Kanal
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BUSTER, ELLA & KARLA

BEN (2 X)
Farve A.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) 24 fm kun i bagerste maskeled (24)
6. - 8.) 24 fm (24)
9.) 8 fm, *1 fm indt* 4x, 8 fm (20)
10.) 8 fm, *1 fm indt* 2x, 8 fm (18)
11.) 8 fm, 1 fm indt, 8 fm (17)
12.) 4 fm, 1 fm udt, 7 fm, 1 fm udt, 4 fm (19)
13.) 19 fm (19)
14.) 5 fm, 1 fm udt, 7 fm, 1 fm udt, 5 fm (21)
15.) 21 fm (21)
Klip garnet over og lav det andet ben på samme 
måde. 
  På det andet ben, fortsæt efter omgang 

15 med 6 fm. Gå videre til at hækle  
1 fm i det første bens 17. maske. Hækl 
yderlige 20 fm på det første ben og 
derefter 21 fm på det andet ben  (42)

Her slutter den nye omgang. Anbring en markør. 

KROP
Farve A.
Kroppen hækles som fortsættelse af omgangen, der 
har samlet benene. 
1.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
2.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
3.) *8 fm, 1 fm udt* (60)
4. - 13.) 60 fm (60)
14.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
15.) 54 fm (54)

16.) *11 fm, 1 fm indt, 12 fm, 1 fm indt* (50)
17.) 50 fm (50)
18.) *10 fm, 1 fm indt, 11 fm, 1 fm indt* (46)
19.) 46 fm (46)
20.) *9 fm, 1 fm indt, 10 fm, 1 fm indt* (42)
21.) 42 fm (42)
22.) *8 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt* (38)
23.) 38 fm (38)
24.) *7 fm, 1 fm indt, 8 fm, 1 fm indt* (34)
25. - 26.) 34 fm (34)
27.) *6 fm, 1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt* (30)
Fyldvat kommes i fødderne og kroppens nederste 
del.
28.) 30 fm (30)
29.) 30 fm (30)
30.) *5 fm, 1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt* (26)
31. - 33.) 26 fm (26)
34.) *4 fm, 1 fm indt, 5 fm, 1 fm indt* (22)
35. - 37.) 22 fm (22)
38.) *3 fm, 1 fm indt, 4 fm, 1 fm indt* (18)
39. - 41.) 18 fm (18)
42.)  3 fm, 1 fm indt, 8 fm,  

1 fm indt, 3 fm (16)
43. - 44.) 16 fm (16)
Fyldvat kommes i resten af kroppen. 

ARM (2 X)
Farve A.
1.) mr med 5 fm (5)
2.) *1 fm udt* (10)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (15)
4. - 8.) 15 fm (15)
9.) *3 fm, 1 fm indt* (12)
10.) 12 fm (12)
11.) 1 fm udt, 11 fm (13)
12.) 1 fm udt, 12 fm (14)
13.) 1 fm udt ,13 fm (15)
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14. - 25.) 15 fm (15)
Fyldvat kommes i armen.
26.) *1 fm, 1 fm indt* (10)
Slut af og sy den øverste kant sammen.  
Armene monteres ifølge tegningen. Brug en lang 
stoppenål. På ydersiden af armen trækkes tråden 
igennem knappen.
(Se tegning)
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BUSTER

HOVED (FARVE A)
Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen. 
1.)  1 fm, 7x 1 fm udt,  

1 fm, 7x 1 fm udt (30)
2.) *1 fm udt* (60)
Hækl fm indtil midten bagerst, hvor omgangene 
begynder fra nu af. 
3. - 15.) 60 fm (60)
16.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
17.) 54 fm (54)
18.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
19.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
20.) 42 fm (42)
21.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
22.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
Sæt øjnene ind i 13. omgang med 8 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Fyldvat kommes i hovedets nederste del.
23.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
24.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
Fyldvat kommes i den næste del af hovedet.
25.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
26.) *1 fm indt* (6)
Fyldvat kommes i resten af hovedet.
Slut af med 1 km og hæft trådenderne. 
Se beskrivelsen til øjenfordybning.

SNUDE (FARVE A)
1.)  Hækl 7 lm. 2 fm i den 2. lm fra nålen,  

4 fm, 3 fm i den sidste lm. Fortsæt på 
den anden side af lm-kæden: 5 fm (14)

Anbring en markør.
2.)  1 fm udt, 2 fm, 2x 1 fm udt, 2 fm,  
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1 fm udt, 6 fm  (18)
3.)  2x 1 fm udt, 3 fm, 2x 1 fm udt,  

3 fm, 2x 1 fm udt, 6 fm (24)
4.)  1 fm, 2x 1 fm udt, 5 fm, 2x 1 fm udt,  

5 fm, 2x 1 fm udt, 7 fm (30)
5.)  1 fm, 2x 1 fm udt, 7 fm, 2x 1 fm udt,  

7 fm, 2x 1 fm udt, 9 fm (36)
6.) 36 fm (36)
7.) 12 fm, 2x 1 fm indt, 20 fm (34)
8.) 34 fm (34)
Slut af med 1 km. 
Fyldvat kommes i snuden.
Brug garnenden til at sy snuden på hovedet med. 
(Se tegning)

ØRE (FARVE A, 2 X OG B, 2 X)
1.) mr med 5 fm (5)
Vend maske-ringen. Herfra hækles i rækker. 
2.) vlm, *1 fm udt* (10)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (15)
4.) vlm, *2 fm,1 fm udt* (20)
Læg en farve A og en farve B del vrang mod vrang 
og hækl dem sammen:
5.) vlm, 20 fm (20)
Sy ørerne på hovedet. 

HALE POMPON
Pompon’en laves over f.eks en lille gaffel. Garnet 
vikles ca. 35 gange omkring gaflen. En garnende 
på ca. 30 cm bruges til at binde løkkerne fast 
sammen i midten, og løkkerne skubbes fra gaflen. 
Løkkerne klippes op. Pompon’en klippes, så den 
bliver rund. Den lange garnende i midten bruges til 
at sy pompon’en fast med på Busters bagdel.

BLUSE (FARVE A OG B)
Hver runde afsluttes med en km og startes med 
en lm, så farveskiftet bliver pænt. Ved farveskiftet 
hækles km altid med den nye farve.
Start med farve B. 
1.) 60 lm lukkes til en ring med 1 km (60)
2.) 60 fm (60)
3.) 60 fm (60)
Skift til farve A.
4.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
5.) 54 fm (54)
Skift til farve B.
6.) *11 fm, 1 fm indt, 12 fm, 1 fm indt* (50)
7.) 50 fm (50)
Skift til farve A.
8.) *10 fm, 1 fm indt, 11 fm, 1 fm indt* (46)
9.) 46 fm (46)
Skift til farve B.
10.) *9 fm, 1 fm indt, 10 fm, 1 fm indt* (42)
11.) 42 fm (42)
Skift til farve A.
12.) *8 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt* (38)
13.) 38 fm (38)
Slut af og hæft trådenderne. 
Bagstykket og forstykket hækles begge på det allere-
de hæklede, hvert over 19 m.

Bagstykket
Bagstykket startluftmaske hækles i den 29. m af den 
foregående omgang. Herfra hækles i rækker. 
Start med farve B. 
14.) 1 lm, 1 fm indt, 15 fm, 1 fm indt (17)
15.) vlm, 17 fm (17)
Skift til farve A.
16.) vlm, 1 fm indt, 13 fm, 1 fm indt (15)
17.) vlm, 15 fm (15)
Skift til farve B.
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18.) vlm, 1 fm indt, 11 fm, 1 fm indt (13)
19.) vlm, 13 fm (13)
Skift til farve A.
20.) 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt (11)
21.) 11 fm (11)
Skift til farve B.
22. - 23.) 11 fm (11)
Skift til farve A.
24. - 25.) 11 fm (11)
Skift til farve B.
26. - 27.) 11 fm (11)
Slut af.

Forstykket
Forstykket hækles i de resterende 19 m, på samme 
måde som bagstykket. Luk ikke af.
Efter forstykkets sidste m hækles 1 lm.  
Vend arbejdet og hækl 10 km. 
Hækl 1 km, 1 lm og 1 km i samme (hjørne-)maske. 
Hækl nu 12 km ned ad siden på forstykket, og 12 
km op ad siden på rygstykket. 
Hækl 1 km, 1 lm og 1 km i hjørnemasken, hækl 1 
km i hver m på rygstykkets overkant og igen 1 km, 
1 lm og 1 km i den næste hjørnemaske. 
Hækl 12 m ned ad siden på bagstykket og bagefter 
12 km op ad siden på forstykket. 
Luk af og hæft trådenden. 

Seler (farve B, 2 x) 
For hver sele, hækl 12 lm fra hver sit hjørne på 
bagstykket. 
Hækl fm begyndende ved 5. lm (derved opstår en 
øsken) og til rygstykkets hjørne. 
Slut af og hæft trådenderne. 
Sy de to små knapper fast på forstykkets 
hjørner og knap selernes øskener fast. 

KASKET (FARVE B)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
8.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
9.) 48 fm kun i bagerste maskeled (48)
10.)  *6 fm, 1 fm indt* kun  

i bagerste maskeled (42)
11.) *12 fm, 1 fm indt* (39)
Herfra hækles i rækker.
12.) vlm, 12 fm kun i bagerste maskeled (12)
13.) vlm, 1 fm indt, 8 fm, 1 fm indt (10)
14.)  Spring 1 m over,  

1 km, 6 fm, 1 fm indt (8)
15.)  Spring 1 m over, 1 km, 1 fm,  

2 hstm, 1 fm, 1 fm indt.  (6)
Luk af og hæft trådenderne. 
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ELLA

HOVED (FARVE A)
Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen. 
1.)  1 fm, 7x 1 fm udt,  

1 fm, 7x 1 fm udt (30)
2.) *1 fm udt* (60)
Hækl fm indtil midten bagerst, hvor omgangene 
begynder fra nu af.
3. - 15.) 60 fm (60)
16.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
17.) 54 fm (54)
18.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
19.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
20.) 42 fm (42)
21.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
22.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
Fyldvat kommes i hovedets nederste del. 
23.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
24.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
Sæt øjnene ind i 13. omgang med 10 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Fyldvat kommes i resten af hovedet.
25.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
26.) *1 fm indt* (6)
Luk af og hæft trådenderne. 
Se beskrivelsen til øjenfordybning. 

SNABEL (FARVE A)
1.) mr med 8 fm  (8)
2.) 8 fm kun i bagerste maskeled (8)
3. - 5.) 8 fm (8)
6.) 3 fm, 2x 1 fm udt, 3 fm (10)
7. - 12.) 10 fm (10)
13.) 4 fm, 2x 1 fm udt, 4 fm (12)
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14. - 21.) 12 fm (12)
22.) 3 fm, 1 fm udt, 4 fm, 1 fm udt, 3 fm (14)
23.) 3 km, 3 fm, 2x 1 fm udt, 3 fm, 3 km (16)
24.)  4 km, 2 fm, 1 fm udt, 2 fm,  

1 fm udt, 2 fm, 4 km (18)
25.)  5 km, 2 fm, 1 fm udt, 2 fm,  

1 fm udt, 2 fm, 5 km (20)
26.)  4 km, 1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt,  

2 fm, 1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt,  
4 km  (24)

Luk af. Lidt fyldvat kommes i, og snablen syes fast 
på hovedet på følgende måde: De 8 km vendes 
nedad og fastgøres med knappenåle lige over 
hovedets 4. omgang.  
Snabelens øverste midte fastgøres lige over 
hovedets 11. omgang. Når snablen er placeret 
symmetrisk, syes den på. 

UNDERKÆBE (FARVE A)
1.) mr med 4 fm (4)
Vend maske-ringen.
2.) vlm, 1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt (6)
Underkæben syes på under snablen. 

ØRE (FARVE A, 2 X)
1.) mr med 4 fm, Luk ikke mr (4)
Vend maske-ringen. Herfra hækles i rækker.
2.) vlm, *1 fm udt* (8)
3.) vlm, *1 fm, 1 fm udt* (12)
4.) vlm, *2 fm, 1 fm udt* (16)
5.) vlm, *3 fm, 1 fm udt* (20)
6.) vlm, *4 fm, 1 fm udt* (24)
7.) vlm, *5 fm, 1 fm udt* (28)
8.) vlm, *6 fm, 1 fm udt* (32)
Luk af.  
Den ene side af halvcirklen foldes næsten til midten 

og syes fast på ørets nederste kant. 
Øret syes fast på hovedet.

HALE (FARVE A) 
Klip nogle garnender på ca. 10 cm og træk dem 
igennem en maske i 6. omgang, så de ligger 
dobbelt. Lav en fletning, bind en garnende om den 
åbne ende for at sikre den og klip haledusken til.

HALSTØRKLÆDE (FARVE B OG C)
Hækles i rækker. Start med farve C.
1.)  7 lm, 1 fm i den 2. m  

fra nålen, 5 fm (6)
2.) vlm, 6 fm (6)
Skift til farve B.
3.) vlm, 6 fm (6)
4.) vlm, 6 fm  (6)
Skift til farve C.
Fortsæt med at skifte farve for hver anden række, 
indtil der er 39 striber (20 i farve C og 19 i farve B). 
Bind frynserne med hhv. 1 farve C og 1 farve B 
tråd i hver af de 6 masker ved enderne. 

HAT (FARVE B OG C)
Hver runde afsluttes med en km og startes med en 
lm, så farveskiftet bliver pænt. 
Ved farveskiftet hækles km altid med den nye farve.
Start med farve C. 
1.)  mr med 4 fm. Trådenden i starten skal 

være lidt længere, da den skal bruges  
til at sy pompon´en fast med.  (4)

2.) *1 fm, 1 fm udt* (6)
Skift til farve B.
3.) *2 fm, 1 fm udt* (8)
4.) 8 fm  (8)
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Skift til farve C.
5.) *3 fm, 1 fm udt* (10)
6.) 10 fm  (10)
Skift til farve B.
7.) *4 fm, 1 fm udt* (12)
8.) 12 fm (12)
Skift til farve C.
9.) *3 fm, 1 fm udt* (15)
10.) 15 fm  (15)
Skift til farve B.
11.) *4 fm, 1 fm udt* (18)
12.) 18 fm (18)
Skift til farve C.
13.) *5 fm, 1 fm udt* (21)
14.) 21 fm (21)
Skift til farve B.
15.) *6 fm, 1 fm udt* (24)
16.) 24 fm (24)
Skift til farve C.
17.) *5 fm, 1 fm udt* (28)
18.) 28 fm (28)
Skift til farve B.
19.) *6 fm, 1 fm udt* (32)
20.) 32 fm (32)
Skift til farve C.
21.) *7 fm, 1 fm udt* (36)
22.) 36 fm  (36)
Luk af. Hæft trådenden. 

POMPON TIL HATTEN (FARVE B OG C)
Pompon’en laves over f.eks. en lille gaffel. Farve 
C og farve B garn vikles ca. 30 gange omkring 
gaflen. En garnende på ca. 30 cm bruges til at 
binde løkkerne fast sammen i midten, og løkkerne 
skubbes fra gaflen. Løkkerne klippes op. Pompon’en 
klippes, så den bliver rund. Den lange garnende i 
midten og garnenden fra hattens top bruges til at sy 
pompon’en fast med. 
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KARLA

HOVED (FARVE A)
Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen. 
1.)  1 fm, 7x 1 fm udt,  

1 fm, 7x 1 fm udt (30)
2.) *1 fm udt* (60)
Hækl fm indtil midten bagerst, hvor omgangene 
begynder fra nu af.
3. - 15.) 60 fm (60)
16.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
17.) 54 fm (54)
18.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
19.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
20.) 42 fm (42)
21.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
22.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
Fyldvat kommes i hovedets nederste del. 
23.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
24.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
Sæt øjnene ind i 14. omgang med 6 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Fyldvat kommes i resten af hovedet.
25.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
26.) *1 fm indt* (6)
Luk af og hæft trådenderne.
Se beskrivelsen til øjenfordybning. 

SNUDE (FARVE A)
1.)  Hækl 11 lm. 2 fm i den 2. lm  

fra nålen, 8 fm, 3 fm i den sidste lm. 
Fortsæt på den anden side af lm- 
kæden: 9 fm (22)

2.) 1 fm udt, 10 fm, 1 fm udt, 10 fm (24)
3.)  *2x 1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt, 4 fm,  
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1 fm udt, 2 fm* 2x (32)
4.)  *1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 1 fm,  

1 fm udt, 5 fm, 1 fm udt, 5 fm* 2x (40)
5. - 8.) 40 fm (40)
9.)  3 fm, 1 fm indt, 8 fm, 1 fm indt,  

8 fm, 1 fm indt, 8 fm, 1 fm indt,  
5 fm (36)

10. - 11.) 36 fm (36)
Luk af med en km, sy snuden på hovedet, men lad 
en lille åbning stå åben. 
Fyldvat kommes i snuden, og den lille åbning lukkes. 

NÆSEBOR (FARVE A, 2 X)
Hækl en mr med 6 fm, luk den med 1 km. 
Sy næseborene fast på snuden. 

ØRE (FARVE A, 2 X OG B, 2 X)
  Hækl 5 lm.1 stm i den 3. m fra nålen,  

1 hstm.1 fm og 1 picot (2 lm, 1 fm i den 
2. m fra nålen). Fortsæt på den anden 
side af lm-kæden:1 fm, 1 hstm, 1 stm. 

Luk den ene del af. Læg de to dele vrang mod 
vrang og hækl dem sammen. 
Sy ørerne på hovedet. 

HALE (FARVE A)
Klip nogle garnender på ca. 10 cm og træk dem 
igennem en maske i 6. omgang, så de ligger 
dobbelt. Lav en fletning, bind en garnende om den 
åbne ende for at sikre den og klip haledusken til.

SHORTS (FARVE B)
1.)  60 lm lukkes til en ring  

med 1 km (60)
Fra nu af lukkes hver omgang med 1 km.
2.) 60 fm (60)
3.)  1 lm, *1 fm, 1 lm,  

spring 1 m over* 30 x (60)
4. - 5.) 1 lm, 60 fm (60)
6. - 7.) 2 lm, 60 hstm (60)
8.)  4 lm, spring 2 m over,  

58 hstm (60, inkl. 2 af lm)
9. - 12.)  2 lm, 2 hstm i de 2 lm  

fra forrige runde, 58 hstm (60) 
13.)  6 lm. Stik hæklenålen ind i midten  

foran og hækl derfra 30 hstm,  
plus 6 hstm i de 6 lm.  
Der er dannet et bukseben. (36)

14.)  Hækl det andet bukseben på samme 
måde med 30 hstm plus 6 hstm.  (36)

Luk af og hæft trådenderne.

Bindebånd (farve B)
Hækl 100 lm, luk af og hæft trådenderne.  
Træk lm-kæden igennem hullerne i 2. omgang. 

HALSTØRKLÆDE (FARVE B)
Hækles i rækker.
1.)  Hækl 82 lm. 1 hstm i den 3. m  

fra nålen, 79 hstm  (80)
2.) 2 vlm, 80 hstm (80)
Luk af og hæft trådenderne. 
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ØJENFORDYBNING LAVET  
PÅ ET FÆRDIGHÆKLET DYR

-  Med samme garn som hovedet er hæklet med, 
trådes cirka 25 cm.

-  Nålen føres ind under hagen og ud på først den 
ene side af øjet.

-  Der sys igennem nogle masker ved øjet. Nålen 
føres derefter ud igen nede ved hagen. Stram 
tråden, således at presset danner en fordybning 
ved øjet.

-  For at holde presset på fordybningen, sys der 
igennem et par masker nede ved hagen.

-  Gentag derefter processen på den anden side af 
samme øje. 

-  Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet. 
Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man 
gentage processen og evt. sy ind ved øjets kant 
foroven. 

-  Husk hele tiden at stramme til, når nålen trækkes 
ud nede ved hagen og under syningen igennem 
maskerne, så fordybningen holder. 

-  Processen gentages på det modsatte øje.
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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.


