Be Weird Monster
No. 1018-203-2874

Level: Ekspert
Hæklenål: 4 mm
Materialer: En lille smule sort filt, varm lim,
fyld, synål, saks
Garn: Rainbow Cotton 8/8
Petunia Pink (#87) - 1 nøgle
Orange (#57) - 1 nøgle
Egg Yolk (#090) - 1 nøgle
Green (#084) - 1 nøgle
Blue (#031) - 1 nøgle
Purple (#039) - 1 nøgle
White (#001) - 1 nøgle

Forkortelser:
Lm = luftmaske
Fm = fastmaske
2 fm sammen = hækl 2 fastmasker sammen
(xx) parentes efter omgang = antallet af
masker efter endt omgang.
BEMÆRK! Når der laves produkter til børn,
så anbefaler vi altid at sy sammen ved
montering.
Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/be-weird-monster
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Tip
Brug en stor hæklenål i træ eller en spisepind til at skubbe fyldet helt ned i monsteret, når det
fyldes.
Kommentarer til opskriften
1 lm tælles som første fm.
Sæt sammen = 1 kædemaske i første lm på omgangen
Jeg har forklaret farveskift i opskriften (hver 2. række), men du er velkommen til at skifte
farve, som du selv vil.

Opskrift
Små buler på hovedet
Vi laver i alt 8 buler i to forskellige længder, og bulerne samles på en række. De danner
basen, hvorfra resten af kroppen hækles.
Sådan lavede jeg mine:
1 lang blå bule
1 lang gul bule
1 lang pink bule
2 korte lilla buler
1 kort pink bule
1 kort orange bule
1 kort grøn bule
Kort bule
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
2. Omgang: 1 lm, 2 fm i hver maske, sæt sammen (14)
3.-4. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske, sæt sammen og luk af (14)
Lang bule
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
2. Omgang: 1 lm, 2 fm i hver maske, sæt sammen (14)
3.-6. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske, sæt sammen og luk af (14)
Samling af bulerne
Nu skal vi samle bulerne ved hjælp af en synål og lidt garn. Du kan bruge hvilken som helst
farve garn. Sømmen vil ikke være særlig synlig.
Stik nålen igennem en maske på den blå bule og herefter direkte igennem en maske på den
grønne bule. Træk garnet igennem og stik nålen igennem den næste grønne maske og
direkte igennem den næste blå maske. Træk garnet igennem.
Til slut trækkes garnet igennem den første blå og grønne maske, klip garnet og sørg for, at
enden er lang nok til at binde en knude. Du har nu en garnende i hver side, bind dem
sammen i en lille knude. Nu tilføjes endnu en bule, lige efter den blå bule.
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Gentag processen for samling. Når du er færdig, har du en række med fire buler, som er
bundet sammen.
Gentag processen med den anden række med fire buler.
Når du har to rækker buler, som er bundet sammen, skal de to rækker syes sammen, se
billederne herunder. Du skal have 19 masker på tværs.
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Krop
Stik hæklenålen ind i den første maske på en af bulerne for enden, træk igennem for at lave
en løkke, og lav 1 lm. Fortsæt langs bulerne med 7 fm, 2 fm sammen, 4 fm, 2 fm sammen, 3
fm, 2 fm sammen, 5 fm, 2 fm sammen, 6 fm, 2 fm sammen, 2 fm, 2 fm sammen, 3 fm, 2 fm
sammen, 7 fm, sæt sammen (44)

Nu skal der hækles i alt 36 omgange. Jeg lavede mine farveskift i et regnbuemønster med
orange, gul, grøn, blå, lilla, pink. Luk af efter omgang 36.
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Ben (Lav 3)
Til benene har jeg gentaget mønstret med pink, orange, gul, grøn, blå, lilla, men jeg har
hæklet hvert ben med en lille variation på regnbuemønstret.
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i den 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
2. Omgang: 1 lm, 2 fm i hver maske, sæt sammen (14)
3. Omgang: 1 lm, (2 fm i den første maske, 1 fm i den næste maske) Gentag fra ( til ) på hele
omgangen, sæt sammen (21)
4.-12. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske på hele omgangen.
Luk af, og sørg for at have en lang trådende til montering.
Montering af benene
Nu skal kroppen fyldes. Du begynder med at tage små stykker fyld, og stoppe dem godt ind i
bulerne øverst på hovedet. Når du har fyldt bulerne, og de har den form du gerne vil have,
kan du begynde at fylde kroppen, stille og roligt, med større stykker fyld. Fortsæt indtil hele
kroppen er fyldt.
Nu skal benene monteres. Fyld benene en smule. De skal ikke fyldes for meget, for det gør
det svært at sy benene på, uden at få fyld i maskerne. Begynd med et af yderbenene.
Brug din synål og den lange trådende, som vi efterlod på benet, og sy maskerne på benet
sammen med maskerne på kroppen. Begynd bagpå og sy langs forsiden. Sy halvdelen af
benet på. Det er ca. 11 masker. Gentag på samme måde, med det andet yderben, på den
anden side af kroppen. Du har nu syet to ben på kroppen, med et stort hul i midten. Se
billederne herunder.
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For at sy de midterste ben på, skal der startes med at sy igennem den sidste maske på et af
yderbenene, sy sammen hele vejen over til det andet yderben begynder. Sy herefter
maskerne på indersiden af de midterste ben sammen med maskerne på indersiden af det
ene yderben.
Så syes der langs hele bagsiden, fra yderben til yderben, og afslut med at sy den anden
inderside af det midterste ben sammen med indersiden af det andet yderben. Hæft enderne.
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Arme (Lav 4)
Jeg lavede farveskiftene som følger:
1. arm: gul, grøn, blå, lilla
2. arm: pink, orange, gul, grøn
3. arm: orange, gul, grøn, blå,
4. arm: blå, lilla, pink, orange
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i den 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
2. Omgang: 1 lm, 2 fm i hver maske på hele omgangen, sæt sammen (14)
3.-8. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske på hele omgangen.
Luk af, og sørg for at have en lang trådende til montering.
Nu syes armene på kroppen. De nederste arme skal være ca. 2 rækker fra undersiden af
kroppen og de øverste arme skal være ca. 4 rækker fra toppen af de nederste arme.
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Mund
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i den 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
Nu fyldes det lille rør hen ad vejen, mens du hækler de næste 38 omgange.
2.-38. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske på hele omgangen (7)

I slutningen af 38. omgang, lukkes der af med en lang trådende til montering (hvis du gerne
vil sy munden på). Jeg har limet min mund på med varm lim. Sæt det lange rør sammen til
en ring, og sy sammen. Dette gøres ved at sy maskerne på den sidste omgang sammen
med maskerne på første omgang, så røret lukkes helt.

Nu skal du bruge det sorte stykke filt. Læg munden på filten og klip et stykke ud rundt om
munden. Brug varm lim til at sætte filt og mund fast på kroppen, der hvor du vil have den.
Glem ikke, at der skal være plads nok til øjnene. Du kan enten sy eller lime munden fast til
kroppen.
Øjne (Lav 3)
1. Omgang: 2 lm, 6 fm i den 2. lm fra nålen, sæt sammen til en lille ring (7)
2. Omgang: 1 lm, 2 fm i hver maske på hele omgangen, sæt sammen (14)
3. Omgang: 1 lm, (2 fm i den første maske, 1 fm i den næste maske) Gentag fra ( til ) på hele
omgangen, sæt sammen (21)
4. Omgang: 1 lm, 1 fm i hver maske på hele omgangen, sæt sammen (21)
Efterlad en lang trådende til montering.
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Sy øjnene på monstret, der hvor du vil have dem. Sy ca. 2/3 del af øjet fast, fyld øjet en
smule, og sy resten fast.
Pupiller: Lav to små sorte cirkler med sort filt til pupiller og lim dem godt fast på øjnene.

Færdig!
God fornøjelse :)
Olivia Laws
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