Pingvinen Ping
No. 1020-204-1938

Niveau: Begynder
Hæklenål: 2.50 mm
Højde: Ca. 14 cm
Materiale: En rest sort garn til øjenbryn, 2
stk. sikkerhedsøjne 7 mm, fyldevat
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Light Grey (#016) - 1 nøgle
White (#001) - 1 nøgle
Sunny Yellow (#055) - 1 nøgle
Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/pingvinen-ping

Forkortelser:
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kædemaske
mr = magisk ring
hstm = halvstangmaske
udt. = udtagning
indt. = indtagning
omg. = omgange
(xx) = parentes efter omgangen = Antal
masker efter endt omgang
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Side 1

Info og tips:
Hoved og krop fyldes altid fast.
Fyld altid mellem hoved og krop undervejs imens hovedet sys på, for at undgå at det
hænger.
Hækl fast så man undgår huller imellem maskerne.
Det hele hækles i spiral.

Vinger
Light Grey, lav 2 stk.
Omg. 1: 3 fm i mr
Omg. 2: (udt) 3 gange (6)
Omg. 3: (1 fm, udt) 3 gange (9)
Omg. 4: (2 fm, udt) 3 gange (12)
Omg. 5: 1 fm i hver m (12)
Omg. 6: (3 fm, udt) 3 gange (15)
Omg. 7-8: 1 fm i hver m (15) 2 omgange
Omg. 9: (3 fm, indt) 3 gange (12)
Omg. 10: 1 fm i hver m (12)
Omg. 11: (2 fm, indt) 3 gange (9)
Omg. 12: 1 fm i hver m (9)
Luk af. Vingerne fyldes ikke.

Øjne
White, lav 2 stk.
Omg. 1: Hækl følgende i mr: 1 fm, 3 hstm, 1 fm, 1 km
Luk af med tilpas længde garn til montering, men stram IKKE den magiske ring til.
Placer nu sikkerhedsøjnene gennem den magiske ring, og stram den magiske ring.
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Side 2

Krop og hoved
Krop og hoved hækles ud i ét, der startes med kroppen.
Start med Light Grey.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: (udt) 6 gange (12)
Omg. 3: (1 fm, udt) 6 gange (18)
Omg. 4: (2 fm, udt) 6 gange (24)
Omg. 5: (3 fm, udt) 6 gange (30)
Omg. 6: (4 fm, udt) 6 gange (36)
Omg. 7: (5 fm, udt) 6 gange (42)
Omg. 8: (6 fm, udt) 6 gange (48)
Omg. 9-15: 1 fm i hver m (48) 7 omgange
Omg. 16: (6 fm, indt) 6 gange (42)
Omg. 17: 1 fm i hver m (42)
Omg. 18: (5 fm, indt) 6 gange (36)
Omg. 19: 1 fm i hver m (36)
Omg. 20: (4 fm, indt) 6 gange (30)
Omg. 21: 1 fm i hver m (30)
Fyld kroppen undervejs.
Omg. 22: (3 fm, indt) 6 gange (24)
Omg. 23: 1 fm i hver m (24)
Omg. 24: (2 fm, indt) 6 gange (18)
Omg. 25: 1 fm i hver m (18)
Omg. 26: (1 fm, indt) 6 gange (12)
I næste omgang hækles vingerne på. Der hækles igennem alle 4 maskeled.
Se billeder.
Omg. 27: 5 fm sammen med første vinge, 2 fm, 5 fm sammen med anden vinge
Omg. 28:1 fm i hver m (12)
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Side 3

Nu hækles hovedet, skift til White.
Omg. 29: (1 fm, udt) 6 gange (18)
Omg. 30: (2 fm, udt) 6 gange (24)
Omg. 31: (3 fm, udt) 6 gange (30)
Omg. 32: (4 fm, udt) 6 gange (36)
Omg. 33: (5 fm, udt ) 6 gange (42)
Omg. 34-40: 1 fm i hver m (42) 7 omgange
Fyld hovedet undervejs.
Monter sikkerhedsøjnene imellem omgang 36-37, med 5 fm imellem, vær opmærksom på
at de monteres på fronten.
Sy den hvide del af øjet på hovedet med få sting og hæft enderne.

Omg. 41: (5 fm, indt) 6 gange (36)
Omg. 42: (4 fm, indt) 6 gange (30)
Omg. 43: (3 fm, indt) 6 gange (24)
Omg. 44: (2 fm, indt) 6 gange (18)
Omg. 45: (1 fm, indt) 6 gange (12)
Omg. 46: (2 fm, indt) 3 gange (9)
Luk af med tilpas længde garn til at samle de sidste 9 masker med.
Saml alle 9 forreste maskeled med en nål og stram garnet forsigtigt til så det får en pæn
lukning.

Hætte
Light Grey.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2: (udt) 6 gange (12)
Omg. 3: (1 fm, udt) 6 gange (18)
Omg. 4: (2 fm, udt) 6 gange (24)
Omg. 5: (3 fm, udt) 6 gange (30)
Omg. 6: (4 fm, udt) 6 gange (36)
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Side 4

Omg. 7: (5 fm, udt) 6 gange (42)
Omg. 8-14: 1 fm i hver m (42) 7 omgange
Luk af med tilpas længde garn til påsyning.

Næseryg
Light Grey.
Der hækles i rækker og der vendes efter hver endt række med 1 lm.
Vend toppen af hætten mod dig selv og tæl nu mod venstre, spring 15 fm over og hæft
garnet.
Den første fm hækles i samme maske som du har hæftet garnet i.
Række 1: 4 fm, 1 lm, vend
Række 2: spring den første fm over, 3 fm, 1 lm, vend
Række 3: spring den første fm over, 2 fm, 1 lm, vend
Række 4: 2 fm, 1 lm, vend
Række 5: spring den første fm over, 1 fm, 1 lm, vend
Række 6: 1 fm, 1 lm, vend
Række 7: 1 fm
Luk af med tilpas længde garn til påsyning.

Næsetip
Sunny Yellow.
Omg. 1: 4 fm i mr
Omg. 2: 1 fm i hver m (4) afslut med 1 km.
Luk af med tilpas længde garn til påsyning.

Fødder
Sunny Yellow, lav 2 stk.
Omg. 1: 6 fm i mr
Omg. 2-3: 1 fm i hver m (6) 2 omgange
Omg. 4: (udt) 6 gange (12)
Omg. 5-7: 1 fm i hver m (12) 3 omgange
Omg. 8: fold åbningen sammen og hækl dem sammen igennem alle maskeled således:
(1 fm, 1 km) 3 gange
Luk af med tilpas længde garn til påsyning.
Træk tråden til påsyning op til hælen.
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Side 5

Montering af Ping
· Placer hætten så næseryggen er placeret mellem øjnene og sy den fast.
· Sy næsetippen på lige under næseryggen.
· Fødderne sys på omgang 2 så kanten flugter med omgang 2, foden sys på næsten helt op
til tåspidserne.
· Broder øjenbryn på omgangen lige over øjnene over 2 fm.

God fornøjelse!
PifPaf
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