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Mange farver

GARNFORBRUG
Sanseand: 29 x 29 x L33 cm
Bohème Velvet “double”: 
Farve A 100 g 
Farve B 50 g

Soft Bamboo “double”: 
Farve C 50 g

www.gohandmade.dk
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MATERIALER
Fyldvat, Træring: 55 mm  
Raslering: 63 mm 
Rasle-cellofan 
Spejl PC D10 cm 
Øjne: 10 mm, Bidepote 
Ring link, Pivert: 25 mm 
Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm

Sanseand er hæklet i Go handmades Bohème Velvet “double”: 100% Polyester, 50 g/70 m.  Stropper og spejlets montering er hæklet  i Go handmades Soft Bamboo “double”:  70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/115 mHæklefasthed: 19 fm/10 cm.
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Spejlet monteres på  
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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.

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.

GARNFORBRUG
Sanseand: 29 x 29 x L33 cm 
Bohème Velvet “double”: 
Farve A 100 g 
Farve B 50 g

Soft Bamboo “double”: 
Farve C 50 g

MATERIALER
Fyldvat
Træring: 55 mm
Pivert: 25 x 14 mm 
Raslering: 63 mm
Rasle-cellofan 
Spejl PC D10 cm 
Øjne: 10 mm
Bidepote 
Ring link 
Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm

Hæklefasthed: 19 fm/10 cm

Angivne garnmængder er vejledende. 

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring
lm  Luftmaske
km  Kædemaske
fm  Fastmaske 
stm Stangmaske
vlm  Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet 
omg Omgang
stgm gr Stangmaske gruppe (består af 3 stm)
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt  Indtagning (2 fm hækles sammen)
* ... *   Det, der står imellem,  

gentages igennem omgangen/rækken 
eller med tallet efter x.

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

kvalitetsdesign i en unik stil

Bohème Velvet 
”double”
- 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/70 m.

Mange farver
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SANSEAND

HOVED (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.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
7. - 14.) 36 fm (36) 
Øjnene sættes i mellem 8. og 9. omgang,
med 5 fm imellem.
15.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
16.) *2 fm, 1 fm indtag*, 2 fm (22)
17.) *1 fm, 1 fm indt*, 1 fm indt (15)
18.) 1 fm, *1 fm indt* (8)
Fyldvat kommes i hovedet.
 
Form øjenhule:
Med Bohème Velvet ”double” garnet trådes cirka 
25 cm.
Nålen føres ind under hagen og op ved øjets
inderside.
Der sys over en maske og nålen føres ud nede ved
hagen.
Stram tråden, således at presset danner en fordyb-
ning oppe ved øjet.
For at holde presset på fordybningen, sys der igen-
nem et par masker nede ved hagen.
Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet.
Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man gentage
processen.
Processen gentages på det modsatte øje.
Se ill.

DK

Montering af sikkerhedsøjne
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NÆB (FARVE B)
1.)  5 lm, 3 fm i 2. lm fra nålen,  

2 fm, 3 fm i sidste lm,  
2 fm på den modsatte side af kæden,  
2 fm i sidste lm  (12)

2. - 4.) 12 fm  (12)
Næbet monteres på hovedets omgang 11.

HÅR (FARVE C)
Til håret klippes nogle garnender på ca. 10 cm.
Træk dem igennem en maske, så de ligger dobbelt.
Bind knuder og klip håret til.

NUSSEKLUD (FARVE A)
Nussekluden er hæklet som en Granny Square på
følgende måde.
Hver omgang starter med 3 lm, der erstatter 1. stm.
Der afsluttes med 1 km i 3. lm i omgangens start.
1.)  mr, *3 stm, 2 lm* i ringen x 4
2.)   *3 stm, 2 lm, 3 stm, 2 lm, rundt om de 2 

lm fra forrige omgang*  
i hvert hjørne x 4

3.)   3 km frem til hjørnet, 
*3 stm, 2 lm, 3 stm,  
2 lm rundt om de 2 lm fra forrige om-
gang i hjørnegruppen, 
3 stm, 2 lm rundt om de 2 lm fra forrige 
omgang i hjørnegruppen* x 4

4. - 12.)   Hækles som omg. 3, der øges med en 
stgm gr + 2 lm rundt om de 2 lm fra 
forrige omgang

Fortsæt indtil den ønskede størrelse.
Her i opskriften er der 12 omgange med ca. mål på
29 x 29 cm.
Ender hæftes og hovedet sys på i midten  
af nussekluden.

VINGER (FARVE A, 2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3. - 4.) 12 fm (12)
5.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
6. - 7.) 18 fm (18)
8.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
9. - 10.) 24 fm (24)
11.) *1 fm, 1 fm indt* (16)
12. - 13.) 16 fm (16)
14.) *1 fm indt* (8)
15. - 16.) 8 fm (8)
2 lag Rasle-cellofan tilføjes i vingerne, og sys fast  
på nussekluden som det ses på billederne.  
Bryd garnet.

STJERNE (FARVE B, 2 X)
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)
Lav 5 spidser på cirklen:
1.) 4 fm, 1 vlm (4)
2.) *1 fm indt*, 1 vlm (2)
3.) 1 fm indt (1)
Hæft ender. Sy de to dele sammen. 
Indsæt pivert og fyldvat.

DK
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SPEJL (FARVE A OG C)
Et rundt spejl klippes så det måler ca. D6,5 cm. 
Der laves i alt 16 huller af ca. D3mm, rundt.  
Ca. 2 mm indenfor kanten. Hullerne kan evt. laves 
med en hultang. (Foto 1.)

Forside til spejl (Farve C): 
Start i hullerne på spejlet: 
1.) 1 km i alle hullerne (16)
2.)  2 fm i hver km (32)
3.) 32 fm (32)
Afslut omgangen med 1 km i det første huls maske.
Klip garnet så der er ca. 50 cm til at sy siderne 
sammen med. (Foto 2.)

Bagside til spejl (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.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) 30 fm (30) 
Afslut og hæft. (Foto 3.)
Sy sammen med spejl. (Foto 4. og 5.) 
Spejlet monteres på undersiden af nussekluden.

1.

3.

Huller - ca. D3 mm, 
og ca 2 mm 
fra kanten.

2.

4.

5.
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STROP TIL STJERNE (FARVE C)
1.) 8 lm, 1 vlm (8)
2. - 3.) 8 fm, 1 vlm  (8)
4.) 8 fm (8)
Bryd garnet. Stroppen sys den fast til en af 
spidserne på stjernen, og derefter sys på et af 
nussekludens hjørner.

STROP TIL TRÆRING (FARVE C)
1.) 10 lm, 1 vlm (10)
2. - 3.) 10 fm, 1 vlm  (10)
4.) 10 fm (10)
Bryd garnet, tilføj Træring og derefter sys den på et 
af nussekludens hjørner. 

STROP TIL RASLE RING (FARVE C)
1.) 14 lm, 1 vlm (14)
2. - 3.) 14 fm, 1 vlm  (14)
4.) 14 fm (14)
Bryd garnet, tilføj Rasle Ring og derefter sys den på 
et af nussekludens hjørner.

STROP TIL BIDEPOTE (FARVE C)
1.) 8 lm, 1 vlm (8)
2. - 3.) 8 fm, 1 vlm  (8)
4.) 8 fm (8)
Bryd garnet, tilføj Bidepote og derefter sys den på 
et af nussekludens hjørner.

STROP TIL RING LINK (FARVE C)
1.) 8 lm, 1 vlm (8)
2. - 3.) 8 fm, 1 vlm  (8)
4.) 8 fm (8)
Bryd garnet. Stroppen sys på toppen af hovedet.
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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.


