Hermut - Påskehare med kurv
No. 1009-211-3115

Niveau: Øvet
Hæklenål: 2.5 mm og 3.5 mm
Materialer: En rest lyserødt garn til øre og
næse, sort broderigarn til munden, 2 stk.
Sikkerhedsøjne 7 mm, fyldevat, sytråd
Garn til hare:
Rainbow Cotton 8/4:
White (#001) - 1 nøgle
Brown (#007) - 1 nøgle
Garn til kurv:
Tweed Dreams:
Sea Salt (#01) - 1 nøgle
Seaside Blue (#07) - 1 nøgle
Dark Mint (#08) - 1 nøgle
Pink Punch (#13) - 1 nøgle
Powder Rouge (#15) - 1 nøgle
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Forkortelser:
MR = magisk ring
fm = fastmaske
lm = luftmaske
km = kædemaske
hstgm = halvstangmaske
stgm = stangmaske
bml = bagerste maskeled
krebsemaske = hækl fra venstre mod
højre: hold tråden bag ved arbejdet, og
stik nålen ind i masken til højre, lav 1 fm
udt = udtagning, 2 masker i samme m
indt = indtagning, 2 masker sammen
(…) = gentage
[…] = antal masker på hele omgangen
Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/hermutpaskehare-med-kurv

Side 1

Info
Til kurven bruges hæklenål 3,5 mm, som er en mindre størrelse end anbefalet på garnet.
Det skyldes at kurven skal være hæklet stramt.

Påskehare
Hoved
Med Rainbow Cotton 8/4 White
1. omg.: 6 fm i mr [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]
8.-13. omg.: 1 fm i hver m [42]
14. omg.: (5 fm, indt) x6 [36]
Placér øjnene mellem omg. 11 og 12, med 7 m imellem. Fyld hovedet godt op med fyldevat.
15. omg.: (4 fm, indt) x6 [30]
16. omg.: (3 fm, indt) x6 [24]
17. omg.: (2 fm, indt) x6 [18]
18. omg.: (1 fm, indt) x6 [12]
19. omg.: indt x6 [6]
Luk hullet til hovedet ved at sy igennem de forreste maskeled i hver af de sidste 6 m fra
sidste omgang. Træk sammen for at lukke hullet, og hæft enderne.
Snude
Med lyserød eller hvid
1. omg: 6 fm i mr [6]
2. omg: udt x6 [12]
Hæft enderne og sy snuden på hovedet. Toppen af snuden skal sys mellem øjnene ved
omg. 10.
Brodér næse med lyserød og lav konturer med sort.
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Øre
Lav 2 stk. i hvid og 2 stk. i lyserød.
Start med lyserød.
20 lm, start i 2. lm fra nålen, 18 fm, 3 fm i den sidste m, fortsæt på den anden side af
luftmaskerækken, 18 fm [39] hæft ender.
Med hvid
20 lm, start i 2. lm fra nålen, 18 fm, 3 fm i den sidste m, fortsæt på den anden side af
luftmaskerækken, 18 fm, men hæft IKKE. Placér det lyserøde øre på det hvide, og lav en
kant af fm hele vejen rundt gennem begge ører [39]
Monter ørene på toppen af hovedet ved 3. Omgang.

Krop
Med hvid.
1. omg: 6 fm i mr [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.-9. omg: 1 fm i hver m [30]
10. omg: (3 fm, indt) x6 [24]
11. omg: (2 fm, indt) x6 [18]
Fyld kroppen og efterlad en lang snor til at sy hovedet fast på kroppen.
Fødder
Med hvid.
1. omg: 6 fm i mr [6]
2. omg: udt x6 [12]
3-6. omg: 1 fm i hver m [12]
7. omg: (2 fm, indt) x3 [9]
8. omg: (1 fm, indt) x3 [6]
Fyld ikke fødderne. Brodér to streger med lyserød på fødderne som tæer. Efterlad en lang
snor til at sy fødderne på kroppen. Hælen (omg. 8) monteres på kroppens omg. 4.
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Arme
Med hvid.
1. omg: 6 fm i mr [6]
2. omg: (1 fm, udt) x3 [9]
3.-7. omg: 1 fm i hver m [9]
Put en smule fyld i armene.
8. omg: Fold armen sammen og luk armen ved at hækle 4 fm gennem begge sider. Efterlad
en lang snor til at sy armene på kroppen. Montér dem på hver af kroppens side, så de peger
lidt fremad. Toppen af armen monteres på kroppen fra omg. 10. Se billede herover.
Hale
Med hvid.
1. omg: 6 fm i mr [6]
2. omg: (1 fm, udt) x3 [9]
3. omg: (2 fm, udt) x3 [12]
Hæft, og put en smule fyld i halen. Montér halen bag på kroppen, med halens underside ved
kroppens omg. 4.
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Påskeæg
Med Brown og hæklenål 2,5 mm (eller samme garn som til kurven og hæklenål 3,5 mm)
Lav så mange æg som du ønsker.
1. omg: 6 fm i mr [6]
2. omg: udt x6 [12]
3. omg: (1 fm, udt) x6 [18]
4. omg: 1 fm i hver m [18]
5. omg: (2 fm, udt) x6 [24]
6.-11. omg: 1 fm i hver m [24]
12. omg: (2 fm, indt) x6 [18]
13. omg: (1 fm, indt) x6 [12]
Kom fyld i ægget.
14. omg: indt x6 [6]
Hæft ved at sy igennem de forreste maskeled, træk sammen for at lukke hullet, og hæft
enderne.

Kurv
Med Tweed Dreams i farven Sea Salt.
1. omg.: 6 fm i mr [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]
8. omg.: (6 fm, udt) x6 [48]
9. omg.: (7 fm, udt) x6 [54]
10. omg.: (8 fm, udt) x6 [60]
11. omg.: 1 fm bml i hver m [60]
12.-18. omg.: 1 fm i hver m [60]
19. omg.: 1 lm, 1 krebsemaske i hver m [60]
Hæft enderne.
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Hank
Med Sea Salt
6 lm, start i 2. lm fra nålen.
1.-40. omg.: 5 fm, 1 lm, vend
Sy hanken godt fast på kurvens inderside.
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Blomster
Med Tweed Dreams i farverne i Sea Salt, Seaside Blue, Dark Mint, Pink Punch og Powder
Rouge.
Lav 3 blomster i Pink Punch - hjerte med Powder Rouge
Lav 3 blomster i Powder Rouge - hjerte med Dark Mint
Lav 3 blomster i Seaside Blue - hjerte med Sea Salt
Blomstens hjerte er kun 1 omgang.
1. omg: 6 fm i mr [6]
Skift til næste farve
2. omg: (2 lm, 1 stgm, 2 lm, 1 km, 1 km i den næste fm) x6 - sådan dannes der 6 kronblade.
Hæft enderne, og sy blomsterne fast med sytråd. Ved at bruge sytråd, forsvinder tråden i
garnet og er derfor ikke synlig til sidst.
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Blad
Lav 4 stk. i Tweed Dreams i farven Dark Mint
8 lm, start i 2. lm fra nålen.
1 km, 1 fm, 2 hstgm, 2 stgm, 3 stgm i den sidste m, fortsæt på den anden side af
luftmaskerækken, 2 stgm, 2 hstgm, 1 fm, afslut med 1 km.
Hæft og montér bladene på undersiden af hanken.
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Så er kurven færdig!

God fornøjelse!
Kærlig hilsen,
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