Hollie og Herman - Barnevognskæde
No. 1029-211-3339

Niveau: Øvet
Hæklenål: 2,5 mm
Materialer: 2 sæt sikkerhedsøjne 5 mm, 10
stk. træperler 15 mm, 6 stk. træperler 20
mm, 2 stk. seleclips, flad elastiksnor 6,5 mm
ca. 50 cm lang, fyldevat, knappenåle, synål
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Grey (#015) - 1 nøgle
Natural White (#002) - 1 nøgle
Dusty Blue Green (#079) - 1 nøgle
Jeans Blue (#029) - 1 nøgle
Rust (#101) - 1 nøgle
Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/hollie-og-hermanbarnevognskaede

Forkortelser:
fm - fastmaske
stgm - stangmaske
km - kædemaske
bml - bagerste maskeled
Bom - boblemaske (3 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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TIP:
Barnevogne kan have mange forskellige bredder. Sørg derfor for at have målt din barnevogn
inden montering. Denne kæde er ca. 42 cm med seleclips men skal kæden være længere
kan der tilføjes flere kugler.

Hoved
Farve: 015 Grey
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: 3 fm, 1 bom, 7 fm, 1 bom, 12 fm (24)
8.-9. omg: 1 fm i hver m (24)
10. omg: [1 fm, indt] x8 (16)
11. omg: [1 fm, udt] x8 (24)
12. omg: [3 fm, udt] x6 (30)
13. omg: 1 fm i hver m (30)
14. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
15. omg: 1 fm i hver m (36)
16. omg: [5 fm, udt] x6 (42)
17.-18. omg: 1 fm i hver m (42)
Øjnene sættes nu på med 5 maskers mellemrum mellem omg. 12 og 13.
19. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
20. omg: [4 fm, indt] x6 (30)
21. omg: [3 fm, indt] x6 (24)
22. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
23. omg: [1 fm, indt] x6 (12)
Fyld nu hovedet.
24. 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.

Hobbii Friends - bytrinemoeller - Copyright © 2021 - Alle rettigheder forbeholdes.

Side 2

Næsehorn
Farve: 002 Natural White
Kan evt. laves på nål 2,0 mm for et tættere resultat
1. omg: 3 fm i magisk ring (3)
2. omg: udt x3 (6)
3.-4. omg: 1 fm i hver m (6)
Hækl nu 1 km i første m, klip snoren og fyld en lille smule. Sy derefter hornet på hovedet ca.
mellem næseborene.

Øre (lav to stk.)
Farve: 015 Grey
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: 1 fm i hver m (12)
Afslut med 1 km i første m.
Klip snoren men efterlad en lang nok ende til at kunne sy ørene på hovedet. Ørene sys på
hvor hovedet er bredest og med 8 maskers mellemrum. Hæft grundigt.

Arm (lav to stk.)
Farve: 015 Grey
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: 1 fm i hver m (12)
4. omg: 2 fm, 1 bom, 1 fm, 1 bom, 7 fm (12)
5. omg: 1 fm i hver m (12)
6. omg: [4 fm, indt] x2 (10)
7. -12. omg: 1 fm i hver m (10)
Fyld nu armen godt i selve hånden men put mindre fyld i selve armen. Hækl nu armens
åbning sammen med 5 km. Klip snoren men efterlad en lang nok ende til at kunne sy armene
på kroppen. Armene syes på lige ud for halsen. Hæft grundigt.
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Ben (lav to stk.)
Farve: 015 Grey
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [5 fm, udt] x2 (14)
4. omg: 2 fm, 1 bom, 1 fm, 1 bom, 9 fm (14)
5. omg: 1 fm i hver m (14)
6. omg: [5 fm, indt] x2 (12)
7.-10. omg: 1 fm i hver m (12)
Fyld nu benene godt i selve foden men put mindre fyld i selve benet. Hækl nu benets åbning
sammen med 6 km. Klip snoren men efterlad en lang nok ende til at kunne sy benet på
kroppen. Benene placeres under maven og skal dreje en lille smule ud til siden. Hæft
grundigt.

Krop
Farve: 015 Grey
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. omg: [4 fm, udt] x6 (36)
7. omg: [5 fm, udt] x6 (42)
OBS: Når du hækler Hollie, skal 11. omg hækles i bml.
8.-11. omg: 1 fm i hver m (42)
12. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
13.-14. omg: 1 fm i hver m (36)
15. omg: [4 fm, indt] x6 (30)
16-17. omg: 1 fm i hver m (30)
18. omg: [3 fm, indt] x6 (24)
19-20. omg: 1 fm i hver m (24)
21. omg: [2 fm, indt] x6 (18)
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22. omg: 1 fm i hver m (18)
23. omg: [1 fm, indt] x6 (12)
Fyld kroppen godt op. OBS: Når du laver Hollie skal kjolen hækles på inden du fylder
kroppen.
Klip garnet men efterlad en lang nok ende til at kunne sy hovedet fast til kroppen. Hovedet
skal hælde en lille smule nedad. En god ide kan være at sætte hovedet fast med knappenåle
først. Sy gennem 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.

Kjole
Farve: 079 Dusty Blue Green
Indsæt nålen bagpå (der hvor 11. omg mødes) i det forreste maskeled fra 11. omg. Hollies
numse skal vende væk fra dig og Hollies hals ind mod dig. Træk garnet med tilbage gennem
det forreste maskeled, og lav 1 fm.

Billedet viser hvor du skal starte med at indsætte nålen til Hollies kjole. Jeg har gjort det i det
forreste maskeled, der hvor 11. omg mødes. Billedet er fra den store Hollie men det er
samme princip til mini Hollie.

1. omg: 1 fm i hver m (42). Når du kommer omgangen rundt skal du hækle 1 fm i den m hvor
du startede med at samle garnet op til kjolen. Denne fm erstatter den m du startede med, så
du har altså 42 m.
2. omg: 2 stgm i hver m (84)
Afslut med 1 km i første m. Hæft enden.
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Stropper
Derefter laves 30 stramme lm. Bryd garnet. Dette gøres 2 gange. Sy herefter stropperne på
kjolen som du ønsker dem.
Flet til sidst en lille hale og sy den på bag på kroppen lige under kjolen.

Bukser
Farve: 029 Jeans Blue
42 lm, saml til en cirkel med 1 km i første m.
1.-6. omg: 1 fm i hver m (42)
7. omg: [5 fm, indt] x6 (36)
8.-12. omg: 1 fm i hver m (36)
Nu skal buksebenene dannes. Lav 1 fm og sæt en maskemarkør i denne maske. Lav nu
yderligere 16 fm. I næste m (den 17. maske) stikker du først nålen gennem m og derefter
nålen igennem den 1. maske hvor markøren sidder (fjern nu markøren). Du har nu to masker
på nålen og er ved at danne en ring. Træk herefter garnet med tilbage gennem begge
masker og lav 1 fm. Du har nu lukket af til buksebenene, og der er 18 m på en omgang.
Hækl 2 omgange fm. Bryd garnet og hæft enden.
Indsæt nålen i en m på det andet bukseben og træk garnet med tilbage. Lav 1 lm og 1 fm i
samme m. Hækl 3 omgange fm. Bryd garnet og hæft enden.
Lav 30 stramme lm og bryd garnet. Dette gøres 2 gange.
Når du har syet Herman sammen kan du give ham bukser på. Det kan være en smule bøvlet
men så snart de er igennem hans fødder kører det. Når du har placeret bukserne, kan du sy
hans seler på som du synes og evt. lade seleren krydse på ryggen.

Sløjfe/butterfly
Farver: 079 Dusty Blue Green og 029 Jeans Blue
1. omg: 14 lm, saml til en cirkel med 1 km.
2.-5. omg: 1 fm i hver m (20)
Klip garnet med en lang ende. Sno nu garnenden rundt om sløjfen midt på og stram til.
Hæft herefter snoren bagpå men efterlad stadigvæk en ende til at sy sløjfen på.
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Sløjfen i farven Dusty Blue Green sys på foran Hollies venstre øre, og butterfly i farven Blue
Jeans sys på Herman lige under hans hoved.

Stjerne
Farve: 101 Rust
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. omg: [4 fm, udt] x5, 5 fm (35)
Nu skal stjernens takker laves:
Lav 7 fm, vend
1 lm, spring 1 m over, 6 fm, vend
1 lm, spring 1m over, 5 fm, vend
1 lm, spring 1 m over, 4 fm, vend
1 lm, spring 1 m over, 3 fm, vend
1 lm, spring 1 m over, 2 fm, vend
1 lm, indt.
Bryd garnet og hæft enden.
For at lave næste tak stikker du nålen i den 8. m fra omgangens start, trækker garnet med
tilbage, og laver ovenstående endnu en gang. På billeder herunder viser pilen hvor 8. maske.
Næste billede viser hvordan du trækker garnet med tilbage.
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For at lave de næste takker skal nålen indsættes i m nr. 15, 22 og 29 fra omgangens start.
Hver markør på billedet ovenover viser hvor du skal indsætte nålen for at starte på næste
tak.
Du har nu 1 side af stjernen – hækl herefter en side mere på samme måde.
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I den sidste tak på 2. side bryder du ikke garnet, men skal i stedet hækle de to sider sammen
på følgende måde:
Læg de to stjerner sammen vrang mod vrang så du har en retside ud mod dig selv. Nu
hækles der en kant af fm hele vejen rundt ved at hækle igennem begge sider af stjernen. I
hver spids laves to 2 fm og ned langs takkernes kant laves 6 fm pr. side. Når du når til den
sidste tak fylder du stjernen, og hækler det sidste stykke sammen. Bryd garnet og hæft
enden.
Kugler
Her skal du bruge trækuglerne på 20 mm.
Farver: 2 x 029 Jeans Blue, 2 x 079 Dusty Blue Green, 2 x 101 Rust
1. omg: 6 fm i magisk ring (6)
2. omg: udt x6 (12)
3. omg: [1 fm, udt] x6 (18)
4.-7. omg: 1 fm i hver m (18)
Put nu trækuglen ned i den halve cirkel du lige har hæklet.
8. omg: [1 fm, indt] x6 (12)
9. 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.
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Montering
1: Sy seleclips på elastiksnoren
Buk ca. 1,5 cm elastiksnor rundt om seleclipsen som vist på billedet herunder. Sy de 1,5 cm
elastiksnor fast til den lange del af elastikken så seleclipsen sidder fast.
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2: Tilføj tingene til elastikken
Nu puttes tingene på elastiksnoren. Jeg bruger en lang uldnål uden spids til at stikke
igennem dyr, stjerne og kugler. Det kan være en god ide at begynde med en kugle da du kan
trække kuglen ind over sammensyningen ved seleclipsen og på dem måde skjule
sammensyningen.

3: Påsy sidste seleclips
Træk nu godt i elastiksnoren så den er stram, tjek at kuglerne sidder så tæt som du vil have
dem, og klip så elastiksnoren til, så du har ca. 1,5 cm elastiksnor rundt om din seleclips som
du havde i den anden ende. Sy nu på samme måde elastiksnoren sammen rundt om
seleclipsen. Træk den sidste kugle på snoren ind over din syning som i den anden ende.

Voila, din barnevognskæde er nu færdig! :)
Rigtig god fornøjelse!
bytrinemoeller
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