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Opskrift

Elefant
barnevognskæde

GARNFORBRUG
Elefant 2 stk:
Bohème Velvet “fine” 50 g
Kugler 3 stk:		
Bohème Velvet “double” 50 g

Elefant er hæklet
i Go hand
“fine”: 100% Polye mades Bohème Velvet
ster, 50 g/19
Kugler er hæklet
i Go handmades 0 m.
Bohème Ve
“double”: 100% Po
lyester, 50 g/70 m lvet
.

MATERIALER
Fyldvat, Metalwire
Ring link, Elastik snøre
Træperler: 15 mm
Øjne: 5 mm
Hæklenål: 2,0 - 2,5 mm
Hæklefasthed: 22 fm/10 cm
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Bohème Velvet
”fine”
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GARNFORBRUG

Elefant 2 stk: Bohème Velvet “fine”
Kugler 3 stk: Bohème Velvet “double”

FORKORTELSER
OG FORKLARINGER

mr		Magisk ring
m		Maske
lm		Luftmaske
vlm		Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
fm		Fastmaske
1 fm udt		Udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt		Indtagning (2 fm hækles sammen)
* ... * 		Det, der står imellem,
gentages igennem omgangen/rækken
eller med tallet efter x.
(..) 		For enden af omgangen/rækken
- angiver antal masker i alt.

50 g
50 g

MATERIALER

Fyldvat
Ring link
Elastik snøre
Metalwire
Træperler: 15 mm
Øjne: 5 mm
Hæklenål: 2,0 - 2,5 mm
Hæklefasthed: 22 m/10 cm
Angivne garnmængder er vejledende.

!

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Montering af sikkerhedsøjne
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Når man laver håndarbejde
og hjemmelavede ting, især til
baby, er det vigtigt at man er
varsom med monteringen. Især
varsom med øjne, knuder
og løkker.

DK

ELEFANT BARNEVOGNSKÆDE

MONTERING AF METALWIRE
Inden elefanten er syet helt sammen, skal der tilføjes
Metalwire i snablen. Klip 1 stykke Metalwire af dobbelt længde på højden af elefanten. Bøj wiren en
gang, så den ligger dobbelt, og placér den rundede
ende i enden af snablen. Se tegningen.

ELEFANT (2 X)

DK

1.)
15 lm
(15)
2.)	2 m i den 2. m fra nålen,
13 fm, 1 vlm
(15)
3.)
14 fm, 1 fm udt, 1 vlm
(16)
4.)
1 fm udt, 15 fm, 1 vlm
(17)
5.)
16 fm, 1 fm udt, 1 vlm
(18)
6.)
1 fm udt, 17 fm, 1 vlm
(19)
7.)
18 fm, 1 fm udt, 1 vlm
(20)
8. - 11.) 16 fm, 1 vlm
(16)
12.)
16 fm, 5 lm
(21)
13.) 	Start i 2. m fra nålen på lm-kæden,
20 fm, 1 vlm
(20)
14. - 17.) 20 fm, 1 vlm
(20)
18. - 19.) 14 fm, 1 vlm
(14)
20.)
14 fm, 7 lm
(21)
21.)	Start i 2. m fra nålen på lm-kæden,
18 fm, 1 fm indt, 1 vlm
(19)
22.)
1 fm indt, 17 fm, 1 vlm
(18)
23.)
16 fm, 1 fm indt
(17)
Luk af og brug garnenden til at sy de to dele sammen, igennem alle 4 masker med kastesting.
Se tegningen.

ØRER (2 X)
1.)
mr med 5 fm, 1 vlm
(5)
2.)
*1 fm udt* x 5, 1 vlm
(10)
3.)
*1 fm, 1 fm udt* x 5, 1 vlm
(15)
4.)
*2 fm, 1 fm udt* x 5
(20)
Luk af og brug garnenden til at sy ørerne fast på
hovedet med.

HALE
Dan en løkke af et stykke garn på 40 cm. Før nålen
under en maske bagpå elefanten, sæt nålen i løkken
og træk den med igennem. Træk garnet igennem
løkken og hækl derefter 10 lm. Bryd garnet og træk
den sidste maske til, så der dannes en knude.
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Form øjenhule:
Med garnet trådes cirka 25 cm. Nålen føres ind
under hagen og op ved øjets inderside. Der sys over
en maske og nålen føres ud nede ved hagen. Stram
tråden, således at presset danner en fordybning
oppe ved øjet. For at holde presset på fordybningen,
sys der igennem et par masker nede ved hagen.
Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet.
Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man gentage
processen. Processen gentages på det modsatte øje.

KUGLER (3 X)
1.)
mr med 6 fm
2.)
*1 fm udt* x 6
3.)
*1 fm udt, 1 fm* x 6
4.)
*1 fm udt, 2 fm* x 6
5. - 6.) 24 fm
7.)
*1 fm indt, 2 fm* x 6
8.)
*1 fm indt, 1 fm* x 6
9.)
*1 fm indt* x 6
Monter delene på en Elastik Snøre og sæt
snøren på Ring Links.
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Godt at vide
Nål, størrelse og fasthed
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LOT20212307

Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores
eget team, som har været med til at hækle.
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om
hæklestilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler
vi altid et spænd af nål størrelser.

