Tyren Konrad
No. 1029-211-7621

Niveau: Øvet
Hæklenål: 2,5 mm
Materialer: Sikkerhedsøjne 6 mm, fyldevat,
knappenåle, synål
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Natural White (#002) - 1 nøgle
Beige (#004) - 1 nøgle
Dark Brown (#008) - 1 nøgle
Old Rose (#046) - 1 nøgle
Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/tyren-konrad

Forkortelser:
fm - fastmaske
stgm - stangmaske
km - kædemaske
nm - næste maske
Bom - boblemaske (4 uafsluttede
stgm i samme maske, slå garnet
om nålen og træk igennem alle
løkker på nålen)
udt - udtagning: 2 fm i samme m
indt - indtagning: 2 fm sammen
(xx) - tallet i parentesen er det
antal masker du skal have efter
den enkelte omgang
[ ] - gentag det der står mellem
de firkantede parenteser
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Hoved:
Farve: 046 Old Rose
1. omg: 6 fm i magisk ring
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
5. omg: [3 fm, udt] x6 (30)
6. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
7. omg: [5 fm, udt] x6 (42)
8.-9. omg: 1 fm i hver m (42)
10. omg: 10 fm, 1 bom, 12 fm, 1 bom, 18 fm (42)
11-12. omg: 1 fm i hver m (42)
Skift farve til 002 Natural White
13-14. omg: 1 fm i hver m (42)
15. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
16. omg: [4 fm, indt] x6 (30)
17. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
18. omg: [5 fm, udt] x6 (42)
19. omg: 1 fm i hver m (42)
20. omg: [6 fm, udt] x6 (48)
21. omg: 1 fm i hver m (48)
22. omg: [7 fm, udt] x6 (54)
23. omg: 1 fm i hver m (54)
24. omg: [8 fm, udt] x6 (60)
25. omg: 1 fm i hver m (60)
26. omg: [9 fm, udt] x6 (66)
27.-30. omg: 1 fm i hver m (66)
Øjnene sættes nu på med 7 maskers mellemrum. Vil du have den brune plet ved øjet skal
denne laves før øjnene monteres så øjet kan sættes igennem både det brune og hvide lag.
De placeres mellem 18. og 19. omg.
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31. omg: [9 fm, indt] x6 (60)
32. omg: [8 fm, indt] x6 (54)
33. omg: [7 fm, indt] x6 (48)
34. omg: [6 fm, indt] x6 (42)
35. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
36. omg: [4 fm, indt] x6 (30)
37. omg: [3 fm, indt] x6 (24)
Du skal nu fylde hovedet.
38. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
39. omg: [1 fm, indt] x6 (12)
Fyld nu hovedet en sidste gang
40. omg: indt x6 (6)
Sy nu de sidste 6 m sammen ved at sy igennem det forreste maskeled i hver af de sidste 6
m. Træk til sidst hullet sammen og hæft.

Øre (lav 2 stk.)
Farve: 002 Natural White
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: 1 fm i hver m (12)
4. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
5.-7. omg: 1 fm i hver m (18)
8. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
9.-13. omg: 1 fm i hver m (24)
14. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
15. omg: 1 fm i hver m (18)
16. omg: [1 fm, indt] x6 (12)
17. omg: 1 fm i hver m (12)
Hækl nu ørene sammen med km. Bryd garnet men efterlad en lang nok ende til at kunne sy
ørene på hovedet.
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Det lyserøde inde i øre (lav 2 stk.)
Farve: 046 Old Rose
5 lm, start i 2. lm, 3 fm, 3 fm i sidste m. Nu fortsætter vi rundt på den anden side af
luftmaskerne, så vi får hæklet en oval.
2 fm, udt x 2, 2 fm, udt, 1 fm, udt, 3 fm, udt, 1 km. Bryd garnet men efterlad en lang nok ende
til at kunne sy det lyserøde indeni det hvide øre.
Horn (lav 2 stk.)
Farve: 004 Beige
1. omg: 3 fm i magisk ring (3)
2. omg: udt x3 (6)
3. omg: 1 fm i hver m (6)
4. omg: [1 fm, udt] x3 (9)
5. omg: 1 fm i hver m (9)
6. omg: [2 fm, udt] x3 (12)
7. omg: 1 fm i hver m (12)
Afslut med 1 km i første m. Bryd garnet men efterlad en lang nok snor til at kunne sy hornet
på hovedet.

Krop
Farve: 002 Natural White
1. omg: 6 fm i magisk ring
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
5. omg: [3 fm, udt] x6 (30)
6. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
7. omg: [5 fm, udt] x6 (42)
8. omg: [6 fm, udt] x6 (48)
9. omg: [7 fm, udt] x6 (54)
10. omg: [8 fm, udt] x6 (60)
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11. omg: [9 fm, udt] x6 (66)
12.-19. omg: 1 fm i hver m (66)
20. omg: [9 fm, indt] x6 (60)
21.-23. omg: 1 fm i hver m (60)
24. omg: [8 fm, indt] x6 (54)
25.-27. omg: 1 fm i hver m (54)
28. omg: [7 fm, indt] x6 (48)
29.-31. omg: 1 fm i hver m (48)
32. omg: [6 fm, indt] x6 (42)
33.-35. omg: 1 fm i hver m (42)
Begynd at fylde kroppen nu.
36. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
37.-39. omg: 1 fm i hver m (36)
40. omg: [4 fm, indt] x6 (30)
41-42. omg: 1 fm i hver m (30)
43. omg: [3 fm, indt] x6 (24)
44. omg: 1 fm i hver m (24)
Fyld kroppen godt op.
Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at kunne sy hovedet fast til kroppen.
Mave
Farve: 046 Old Rose
1. omg: 6 fm i magisk ring
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
5. omg: [3 fm, udt] x6 (30)
6. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
7. omg: 1 fm i hver m (36)
1 km i første m. Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy maven på kroppen.
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Pletter
Farve: 008 Dark Brown
Konrad har fire forskellige pletter som alle laves i Dark Brown. Det er meningen at pletterne
skal blive lidt skæve, så de er mere ”naturtro” til rigtige pletter.

Plet ved øjet
4 lm, start i 2. lm, 2 fm, 3 fm i sidste m. Nu fortsætter vi rundt
på den anden side af luftmaskerne, så vi får hæklet en oval.
1 fm, udt x 2, 1 fm, udt, 1 fm, udt, 2 fm, udt, 1 fm, udt, 2 fm,
udt, 2 fm, udt, 2 fm, 1 km.
Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy pletten på.

Den runde plet (lav 3 stk.)
1 på armen, 1 på benet og 1 på hovedet.
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
Afslut med 1 km i første m. Klip garnet men efterlad en lang
nok ende til at sy pletten på.
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Den lille plet (lav 3 stk.)
1 på maven, 1 på bagsiden af hovedet og 1 på ryggen.
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: 2 fm, 4 stgm i nm, 1 km, 2 fm, 4 stgm i nm, 1 km, 2
fm, 4 stgm i nm, 1 km.
Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy pletten på.

Den store plet (lav 3 stk.)
1 på maven, 1 på siden, 1 på ryggen.
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: 2 fm, 4 stgm i nm, 1 km, 4 fm, 4 stgm i nm, 1 km, 4
fm, 4 stgm i nm, 1 km, 2 fm, 1 km.
Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy pletten på.

Arme (lav 2 stk.)
Farve: 004 Beige
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
5.-6. omg: 1 fm i hver m (24)
7. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
8. omg: 1 fm i hver m (18)
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9. omg: [4 fm, indt] x3 (15)
10. omg: 1 fm i hver m (15)
Skift farve til 002 Natural White
11.-27.omg: 1 fm i hver m (15)
Fyld hånden godt op og put mindre fyld i selve armen. Hækl til sidst åbningen sammen med
km. Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy armen på.

Ben (lav 2 stk.)
Farve: 004 Beige
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4. omg: [2 fm, udt] x6 (24)
5. omg: [3 fm, udt] x6 (30)
6.-7. omg: 1 fm i hver m (30)
8. omg: [3 fm, indt] x6 (24)
9. omg: 1 fm i hver m (24)
10. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
11. omg: 1 fm i hver m (18)
Skift til 002 Natural White
12.-25.omg: 1 fm i hver m (18)
26. omg: [4 fm, indt] x3 (15)
Fyld foden godt med fyld, og put mindre fyld i selve benet. Hækl til sidst åbningen sammen
med km. Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at sy benet på.
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Hale
Farve: 002 Natural White
Halen er lavet som en hæklet icord med 4 masker.
Jeg brugte denne video som vejledning:
https://vimeo.com/52654647
I videoen laver hun den med 3 masker, jeg har i stedet
blot gjort det med en maske ekstra. Lav icorden ca. 5 cm
lang, og lav til sidst 1 km hvor du trækker snoren igennem
alle 4 masker på nålen. Klip nu 2 tråde brunt garn og tråd
dem på en stoppenål. Før nu denne tråd gennem starten
af icorden og lav to knuder i det brune garn. Klip det
brune garn til en passende længde. Monter derefter på Konrad med det brune stykke
nederst.
Montering
Kroppen:
Fyld kroppen godt op med dit fyld, så kroppen bliver fast.
Hovedet:
Hovedet skal hælde en lille smule nedad. En god ide kan være at sætte hovedet fast med
knappenåle først. Sy igennem kroppens masker og gennem hovedet. Put til sidst lidt ekstra
fyld i halsen inden det sys helt sammen, så hovedet ikke kommer til at dingle. Hæft grundigt.
Hornene:
Put en smule fyld i hornene. Sy hornene på Konrads hoved. Hornene placeres ca. 10 rækker
over øjnene med ca. 6 masker mellem sig. Hæft grundigt.
Ørene:
Sy først det lyserøde fast på hvert øre. Ørene sættes på ca. 10 rækker bag øjnene og med
ca. 20 masker imellem. Øre og horn skal sidde på linje. Hæft grundigt.
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Benene:
Benene placeres under maven og skal dreje en lille smule ud til siden. Benene sys på ca. 3
rækker fra kroppens start. Hæft grundigt.
Armene:
Armene sys på ca. 1 række fra toppen af halsen. Hæft grundigt.
Maven:
Maven sys på ca. midt på Konrads krop. Der skal kun sys gennem det yderste maskeled.
Hold øje med at maven forbliver flad mens du syr på, så maven ikke kommer til at bule udad.
Hæft grundigt. TIP: sy maven på efter du har monteret arme og ben, så kan man lidt bedre
fornemme hvor maven sidder pænest.
Pletterne:
Pletterne fordeles rundt på kroppen som man selv synes passer bedst. Sy gennem begge
maskeled når du syr pletterne på. Hæft grundigt.
Halen:
Halen syes på midt bagpå. Hæft grundigt.

Rigtig god fornøjelse!
bytrinemoeller
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