HÆKLEOPSKRIFT

Maxoo
Tour de France
Design: Theresa’s Crochet Shop | Hobbii Design
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MATERIALER
1 nøgle Amigo XL - Light Peach (A46)
1 nøgle Amigo XL - White (A01)
1 nøgle Amigo XL - Black (A12)
1 nøgle Amigo XL - Chocolate (A06)
1 nøgle Amigo XL - Gray Melange (A09)
1 nøgle Amigo XL - Sunflower (A36)
Hæklenål størrelse 3,75 mm
Stoppenål
Et sæt sikkerhedsøjne 12 mm
Polyesterfiberfyld
Amigurumi-børste (eller en kæledyrsbørste)
til at børste håret ud med
Et stykke gult filt til M’et
Hobby-/stoflim til at lime M’et fast på
brystet med (eller gul sytråd og en synål,
hvis du vil sy det på)
Rouge og en makeup-børste til at lave røde
kinder med.

GARNKVALITET
Amigo XL, Hobbii
100% Akryl
50 g = 100 m

STØRRELSE
Onesize

MÅL

Den færdige dukke måler 22 cm i højden.

OPSKRIFTSINFORMATIONER
Lav din egen lille cykelrytter på blot et par
timer! Denne nemme opskrift indeholder en
detaljeret vejledning og billeder, der
beskriver, hvordan du hækler og samler alle
delene for at lave denne lille cykelrytter!

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbiidesign
@letourdefrance
@hobbii_yarn

KØB GARNET HER

http://shop.hobbii.dk/maxoo-tour-de-france

FORKORTELSER
lm – luftmaske
fm – fastmaske
m – maske
indt – fm-indtagning

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift

INFO OG TIPS
1. Delene i denne opskrift hækles i spiral (der skal ikke samles ved slutningen af en
omgang).
2. I mine opskrifter begynder jeg hver ring med ”2 lm, 6 fm i første lm.” En anden måde at
begynde på er ved at lave en magisk ring. Hvis ikke du kender denne metode, så laver
du bare 6 fm i din magiske ringe.
3. Sådan laver du en fastmaskeindtagning:
Stik nålen i den næste maske og slå om. Træk en løkke igennem, så der nu er 2 løkker
på nålen. Stik nålen i den næste maske og slå om. Træk en løkke igennem, så der nu er 3
løkker på nålen. Slå om igen og træk igennem alle 3 løkker på nålen.
4. Når du skifter farve på omgangen, skal du altid gøre det i slutningen af den foregående
maske. For eksempel når du skifter til sort fra gul, så skal du skifte til sort ved det sidste
garn i den foregående maske. Så derfor, når du har 2 løkker i den gamle farve på nålen,
så trækker du den nye farve igennem de 2 løkker for at skifte og fortsætter derefter med
at hækle med den nye farve. For at få et skarpere farveskift, laver du den første maske
med den nye farve som en kædemaske i stedet for en fastmaske.
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HOVED
Med lys fersken,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
2. omg: 2 fm i hver m omgangen rundt. (12 m)
3. omg: (1 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (18 m)
4. omg: (2 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (24 m)
5. omg: (3 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (30 m)
6. omg: (4 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (36 m)
7. omg: (5 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (42 m)
8.-13. omg: 42 fm. (42 m x 6 hele omgange)
14. omg: (6 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (48 m)
15.-16. omg: 48 fm. (42 m x 2 hele omgange)
17. omg: (7 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (54 m)
18. omg: (7 fm, 1 indt), 6 gange. (48 m)
19. omg: (6 fm, 1 indt), 6 gange. (42 m)
20. omg: (5 fm, 1 indt), 6 gange. (36 m)
21. omg: (4 fm, 1 indt), 6 gange. (30 m)
22. omg: (3 fm, 1 indt), 6 gange. (24 m)
23. omg: (2 fm, 1 indt), 6 gange. (18 m)
24. omg: (1 fm, 1 indt), 6 gange. (12 m)
Luk af med tilpas længde garn til at sy med. Begynd at
komme fyld i hovedet. Sæt derefter sikkerhedsøjnene fast
mellem 16. og 17. omg med 7 m imellem. Tryk
bagstykkerne godt fast på øjnene.
Brug trådenden fra hovedet til at sy en næse mellem
øjnene - næsen laves med 3-4 sting, som fylder 3 m i
bredden, den skal sidde lige midt mellem øjnene (Billede 1).
Træk tråden ind på indersiden af hovedet og fæstn den
med en knude på indersiden.
Så tråder du et langt stykke sort garn på nålen, stikker den
igennem åbningen forneden på hovedet og ud lige oven
over øjet. Sy 1 langt sting over hvert øje som vist på Billede
2-1. Træk derefter den sorte tråd ind på hovedets inderside
og fæstn den med en knude til trådendens begyndelse
(Billede 2-2).
Dernæst tråder du et stykke hvidt garn på nålen, stikker
den igennem åbningen forneden på hovedet og ud neden
under øjet. Sy 1 hvidt sting under hvert øje (Billede 2-3).
Bind denne hvide ende sammen med begyndelsen af
tråden, ligesom du gjorde med den sorte tråd.
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Til øjenbrynene tråder du et langt stykke mørkebrunt garn
på nålen, stikker den igennem åbningen forneden på
hovedet og ud 3 omgange oven over det øverste af øjnene.
Sy et øjenbryn, der er 3 masker bredt, og som sidder lidt
skævt, over hvert øje. (Billede 2-4 og Billede 3). Fæst denne
brune tråd, som du gjorde det med den hvide og den sorte.
Og så slutter du af med at komme godt med fyld i hovedet.

ØRER x2
Med lys fersken,
1. omg: 2 lm, 4 fm i første lm. (4 m)
Luk af med tilpas længde garn til at sy med. Sy ørerne fast 5
m bag øjnene på hver side; det øverste af ørerne skal være
1 omgang over det øverste af øjnene (Billede 4).

HÅR
Med mørkebrunt garn,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
2. omg: 2 fm i hver m omgangen rundt. (12 m)
3. omg: (1 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (18 m)
4. omg: (2 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (24 m)
5. omg: (3 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (30 m)
6. omg: (4 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (36 m)
7. omg: (5 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (42 m)
8. omg: (6 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (48 m)
9.-17. omg: 48 fm. (48 m x 9 hele omgange)
Luk af med en ekstra lang garnende til at sy med. Træk
hår-stykket ned over hovedet, så det sidder ved bagsiden af
ørerne i begge sider, og desuden så forsiden af hår-stykket
begynder 8 omgange over det øverste af næsen. Sy håret
fast på hovedet, idet du begynder oppefra, så stingene
skjules - stik nålen ind bag forsiden af en maske på håret,
ind i hovedet og derefter tilbage op igen et par masker
længere henne (Billede 4). Sy hele vejen rundt, så mange
gange det er nødvendigt, indtil stykket sidder godt fast. Nu
skal du så bruge resten af den brune garnende til at sy 3
sting til bakkenbarter foran drengens ører (Billede 5-1 og
5-2).
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Derefter klipper du 4 korte mørkebrune tråde garn og 3
korte gule tråde garn. Sæt 3 eller 4 brune tråde og 2 gule
tråde fast til venstre/midt på hår-stykket (Billede 5-3). Og
sæt derefter den sidste ene brune og ene gule tråd fast
foran øret i venstre side på hår-stykket. Klip trådene i
midten til, så de er ca. 5 cm, og klip de to tråde i venstre
side til, så de er ca. 2,5 cm. Brug derefter
amigurumi-børsten til at børste dem ud med, indtil de er
dunede (Billede 5-4). Klip spidserne til, så den får det
udseende, du vil have.

BEN x2
Med gult garn,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
2. omg: (1 fm, 2 fm i næste m), 3 gange. (9 m)
3. omg: 9 fm. (9 m)
4. omg: 2 fm, 2 indt, 3 fm. (7 m)
5. omg: 7 fm. (7 m)
6. omg: 2 fm i første m, 6 fm. (8 m)
Skift til sort,
7.-8. omg: 8 fm. (8 m x 2 hele omgange)
9. omg: 2 fm i første m, 7 fm. (9 m)
10. omg: 9 fm. (9 m)
11. omg: 2 fm i første m, 8 fm. (10 m)
12. omg: 10 fm. (10 m)
På det første ben lukker du af her med en lang garnende til
at sy med. Efter du har lavet det andet ben, skal du ikke
lukke af. I stedet laver du 2 fastmasker, så du ender midt
for på indersiden af benet (det vil hjælpe til at få fødderne
til at pege fremad), og lav derefter en luftmaske. Så skal du
sørge for, at de 2 indtagningsmasker fra 4. omg på begge
ben vender fremad på BEGGE fødder (dette er forsiden af
støvlerne); sæt derefter det andet ben sammen med det
første ben (Billede 6) med en fastmaske. Instruktionerne
fortsætter i næste afsnit.

KROPSSTYKKE
Begynd, hvor du samlede benene, og fortsæt med sort garn
(Billede 7).
1. omg: 10 fm, og fortsæt så til næste m på det 2. ben, 10
fm. (21 m)
2. omg: (8 fm, 2 fm i næste m, 12 fm. (22 m)
Nu ser benene ud som på vist på Billede 8.
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3. omg: (10 fm, 2 fm i næste m), 2 gange. (24 m)
4. omg: (11 fm, 2 fm i næste m), 2 gange. (26 m)
5. omg: 26 fm. (26 m)
6. omg: (11 fm, 1 indt), 2 gange. (24 m)
7. omg: 11 fm, skift til gult, 13 fm. (24 m)
8. omg: 12 fm (de gule m overlapper med 1 m, så
farveskiftet bliver mindre tydeligt), skift tilbage til sort, 12
fm. (24 m)
9. omg: 24 fm. (24 m)
Hold en pause her og kom fyld i begge ben. Brug den sorte
garnende fra det første ben til at sy det lille hul sammen
med, der er mellem benene, hvor du samlede dem.
10. omg: (6 fm, 1 indt), 3 gange. (21 m)
11. omg: 21 fm. (21 m)
12. omg: (5 fm, 1 indt), 3 gange. (18 m)
13. omg: 18 fm. (18 m)
14. omg: (4 fm, 1 indt), 3 gange. (15 m)
Begynd at komme fyld i kroppen.
15. omg: 15 fm. (15 m)
16. omg: (3 fm, 1 indt), 3 gange. (12 m)
Luk af med tilpas længde garn til at sy med. Slut med at
komme fyld i kroppen (Billede 9).
Da hovedet og kroppen har forskellige farver, vil man, hvis
du syr dem direkte sammen, kunne se de sorte sting. For at
skjule stingene syr du hovedet fast på kroppen ved at
stikke nålen ind bag stolpen på masken på hovedet (Billede
10) og derefter ind bag stolpen på masken på kroppen. Lige
inden du slutter med at sy kroppen fast til hovedet,
kommer du om nødvendigt mere fyld i det øverste af
kroppen eller det nederste af hovedet, så ”hals”samlingen
bliver fast.

ARME x2
Med lys fersken,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
2. omg: 6 fm. (6 m)
3. omg: 2 fm i første m, 5 fm. (7 m)
4. omg: 1 indt, 5 fm. (6 m)
Skift til sort,
5.-8. omg: 6 fm. (6 m x 4 hele omgange)
9. omg: 2 fm i første m, 5 fm. (7 m)
10.-12. omg: 7 fm. (7 m x 3 hele omgange)
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Vent med at lukke af. Kom en lille smule fyld i armen. Og
hækl derefter igennem begge lag øverst på armen (Billede
11), 3 fastmasker. Luk af (Billede 12).
Sy armene fast på hver side af kroppen, let vinklede, lige
neden under hovedet.

HJELM
Med gult garn,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
2. omg: 2 fm i hver m omgangen rundt. (12 m)
3. omg: (1 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (18 m)
4. omg: (2 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (24 m)
5. omg: (3 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (30 m)
6. omg: (4 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (36 m)
7. omg: (5 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (42 m)
8. omg: (6 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (48 m)
9.-16.: 48 fm. (42 m x 8 hele omgange)
Luk af med en kort garnende til hæftning.

HJELMENS REM
Med gråt garn,
Sørg for at have en lang garnende til at sy med og lav
derefter 36 lm.
Luk af med tilpas længde garn til at sy med. Sæt hjelmen på
hovedet, og sæt derefter remmen på inden i hjelmen og
træk den ned omkring kinden, så du kan se, hvor den skal
være placeret for at sidde til. Sy remmen fast inden i
hjelmen (Billede 13) og fæstn med en knude. Alle disse
ender vil blive skjult af hjelmens inderstykke, som du skal
lave som det næste.
Nu klipper du et langt stykke sort garn og syr et lyn øverst
på hjelmen (Billede 14). Hæft tråden ved at binde den
sammen med en knude med enden fra begyndelsen af den
sorte tråd.

HJELMENS INDERSTYKKE
Med gult garn,
1. omg: 2 lm, 6 fm i første lm. (6 m)
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2. omg: 2 fm i hver m omgangen rundt. (12 m)
3. omg: (1 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (18 m)
4. omg: (2 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (24 m)
5. omg: (3 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (30 m)
6. omg: (4 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (36 m)
7. omg: (5 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (42 m)
8. omg: (6 fm, 2 fm i næste m), 6 gange. (48 m)
9.-14. omg: 48 fm. (42 m x 6 hele omgange)
Vent med at lukke af. Kom dette inderstykke ind i hjelmen
og hækl inderstykket sammen med hjelmen med
kædemasker hele vejen rundt (Billede 15), spring over 1
maske for at komme omkring hjelmens rem. Saml med en
km i den første m på omgangen. Luk af og hæft enden
(Billede 16).

M’ET
Til M’et på brystet tager du udgangspunkt i skabelonen i
fuld størrelse ude til højre. Hvis du udskriver denne side
med skalering på 100%, kan du bruge skabelonen ude til
højre til at tegne formen op med på et gult stykke filt. Så
klipper du filtformen ud med en skarp saks. Brug stoflim til
at sætte M’et fast med midt på brystet. (Du kan også bruge
gul sytråd og en synål at sy M’et fast på kroppen med.)
Og så er du færdig! Giv kinderne et strejf af rødt med noget
rouge og en makeup-børste!

God fornøjelse!
Theresa

www.theresascrochetshop.com
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