Opskrift
Teddy

Babytæppe & Basserne
GARN FORBRUG
Teddy Basserne H 27 cm:
Go handmade Vintage:
Go handmade Teddy:

Hæklet/Strikket i
Go handmades Te
100% polyester, 50
dd
g/65 m og Go hand y:
Vintage: 70% uld/
mades
30% bambus, 25
g/60 m.

50 g
100 g

Babytæppe B 80 x L 95 cm:
Go handmade Teddy:	  550 g
Hæklenål (Basserne): 3,0 - 3,5 mm
Pinde (Babytæppe): 4,5 mm
Øjne: 10 mm
Fyldvat

Basserne - hæklet
Babytæppet - strikket

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil
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FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

GARN FORBRUG:

m
maske
p
pind(e)
mr	maske-ring (hækl 2 lm, hækl det angivne
antal m i den 2. m fra nålen)
lm
luftmaske
fm
fastmaske
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.
(..)	for enden af omgangen/rækken
- angiver antal masker i alt.

TEDDY BASSERNE
50 g Go handmade Vintage
100 g Go handmade Teddy
BABYTÆPPE - STRIBET
550 g Go handmade Teddy

MATERIALER:

Hæklenål 3,0 - 3,5 mm
Rundpind 4,5 mm
Øjne 10 mm
Fyldvat
Strikkefasthed på p 4,5: 13 m retstrikket = 10 cm.
Angivne garnmængder er vejledende.
Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som
arbejdet udføres.
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TEDDY BASSERNE

10.)
39 fm
(39)
11.)
15 fm, 9 fm udt, 15 fm
(48)
12.)
{7 fm, 1 fm udt}
(54)
Hovedet vendes så de 9 fm udt fra omgang 11
vender øverst (som panden).
Sæt øjnene i 8. omgang, med en afstand på 9 m.
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt.
fast ved hjælp af en mønt.
Skift til Teddy garnet.
13. - 16.) 54 fm
(54)
17.)
{7 fm, 1 fm indt}
(48)
18.)
{6 fm, 1 fm indt}
(42)
19.)
{5 fm, 1 fm indt}
(36)
20.)
36 fm
(36)
21.)
{4 fm, 1 fm indt}
(30)
22.)
{3 fm, 1 fm indt}
(24)
23.)
{2 fm, 1 fm indt}
(18)
24.)
{1 fm, 1 fm indt}
(12)
25.)
{1 fm indt}
(6)
Fyld hovedet med fyldvat.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk
dem sammen og sy hovedet sammen.
Form hovedet og øjenhule:
- Med Vintage 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

KROP
Hæklet med Teddy garnet.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{1 fm udt}
3.)
{1 fm, 1 fm udt}
4.)
{2 fm, 1 fm udt}
5.)
{3 fm, 1 fm udt}
6.)
{4 fm, 1 fm udt}
7.)
{5 fm, 1 fm udt}
8.)
{6 fm, 1 fm udt}
9.)
{7 fm, 1 fm udt}
10.)
{8 fm, 1 fm udt}
11. - 15.) 60 fm
16.)
{8 fm, 1 fm indt}
17.)
{7 fm, 1 fm indt}
18.)
{6 fm, 1 fm indt}
19.)
{5 fm, 1 fm indt}
20.)
{4 fm, 1 fm indt}
21.)
{3 fm, 1 fm indt}
22.)
{2 fm, 1 fm indt}
23. - 24.) 18 fm
Fyldvat kommes i kroppen.
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(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(60)
(60)
(54)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(18)

HOVED
Start med Vintage garnet.
1.)
mr med 6 fm
2.)
{1 fm udt}
3.)
{1 fm, 1 fm udt}
4.)
18 fm
5.)
{2 fm, 1 fm udt}
6.)
24 fm
7.)
{3 fm, 1 fm udt}
8.)
{4 fm, 1 fm udt}
9.)
{11 fm, 1 fm udt}

(6)
(12)
(18)
(18)
(24)
(24)
(30)
(36)
(39)
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ud nede ved hagen og under syningen igennem
maskerne, så fordybningen holder.
- Processen gentages på det modsatte øje.
Se ill.
Brodér næse/mund på med facon som et ”Y”.
Sy hovedet fast på kroppen.

ARM (2 X)
Start med Vintage garnet.
1.)	Slå 9 lm op, start med at hækle
i 2. lm fra nålen.
	1 fm udt i 1. lm, 6 fm,
	3 fm i næste lm, der hækles nu
7 fm i lm på modsatte side.
2. - 9.)
18 fm
10.)
2 fm, 1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt, 5 fm
Skift til Teddy garnet.
11. - 26.) 16 fm
27.)
{1 fm indt}
28.)
{1 fm indt}
Fyldvat kommes i armene.
Armene syes fast øverst på kroppen.

(18)
(18)
(16)
(16)
(8)
(4)

BEN (2 X)
Start med Vintage garnet.
1.)
Slå 11 lm op, start med at hækle
i 2. lm fra nålen.
1 fm udt i 1. lm, 8 fm,
3 fm i sidste lm, der hækles nu
9 fm i lm på modsatte side.
(22)
2. - 9.)
22 fm
(22)
10.)
1 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt, 8 fm (20)
Skift til Teddy garnet.
11. - 24.) 20 fm
(20)
25.)
{1 fm indt}
(10)
26.)
{1 fm indt}
(5)
Fyldvat kommes i benene.
Benene syes fast nederst på kroppen.
Klovene syes sammen igennem 2 - 3 gange med ca.
25 cm Vintage garn. Stram til så de får formen og
hæft tråden.

ØRE (2 X)
Hæklet med Vintage garnet.
1.)
mr med 6 fm
(6)
2.)
{1 fm, 1 fm udt}
(9)
3.)
{2 fm, 1 fm udt}
(12)
4.)
{3 fm, 1 fm udt}
(15)
5.)
{4 fm, 1 fm udt}
(18)
6.)
{5 fm, 1 fm udt}
(21)
7. - 13.) 21 fm
(21)
Tryk øret lidt sammen ved åbningen og sy det fast
på siden af hovedet, på højde med øjnene.
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TEDDY BABYTÆPPE - STRIBET
Opskriften er med 2 farver, men babytæppet kan
også strikke med flere farver.
Arbejdet strikkes i ret - frem og tilbage på pinden.
Slå 120 m op på p 4,5 med Teddy garn farve A og
strik 3 p.
Skift til Teddy garn farve B og strik 4 p.
Derefter skiftevis farve A og farve B med 4 p, til der
er 44 striber.
Afslut med 3 p farve A, luk af på den 4. p.
Hæft alle ender.

BABYTÆPPETS FÆRDIGE MÅL
Ca. B 80 cm x L 95 cm.
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kvalitetsdesign i en unik stil

LOT20180811

8

