BEGYNDELSEN

Sådan haekler du amigurumier

2. Hold fast i enderne, og stram
til, som ved en løkke.

3. Læg garnet om nålen, og træk
igennem løkken. Det er en luftmaske. Lav to mere. Hækl første
omgang i anden luftmaske fra nålen.

1. Sæt nålen ind i den første
maske, og læg garnet rundt om
nålen.

2. Træk garnet igennem ...

3. ... og forsæt direkte igennem
masken på nålen.

1. Sæt nålen ind i den første maske. Det er vigtigt, at du trækker
den igennem begge maskebuer.

2. Læg garnet rundt om nålen.

3. Træk igennem. Nu har du
hentet garnet.

4. Læg garnet rundt om nålen,
og træk igennem begge masker.

5. Færdig!

FASTMASKE

KÆDEMASKE

1. Begynd med at lave en almindelig knude, men stik hæklenålen ind som vist på billedet.

Mus

Gris

Sværhedsgrad: let

Sværhedsgrad: let

Baever
Sværhedsgrad: let

HOVED
(GRUNDFORM)

1. omg: 6fm (6)
2. omg: [2i1] x6 (12)
3. omg: [1fm, 2i1] x6 (18)
4. omg: [2fm, 2i1] x6 (24)
5. omg: [3fm, 2i1] x6 (30)
6.-8. omg: 3 enkelte omg (30)
9. omg: [3fm, 2→1] x6 (24)
10. omg: [2fm, 2→1] x6 (18)
11. omg: [1fm, 2→1] x6 (12)
Afslut med 1 km, og hæft
enderne.

KROP
(GRUNDFORM)

1. omg: 6fm (6)
2. omg: [2i1] x6 (12)
3. omg: [1fm, 2i1] x6 (18)
4. omg: [2fm, 2i1] x6 (24)
5.-6. omg: 2 enkelte omg (24)
7. omg: [2fm, 2→1] x6 (18)
8.-9. omg: 2 enkelte omg (18)
10. omg: [1fm, 2→1] x6 (12)
11. -12. omg: 2 enkelte omg
Afslut den sidste omg med 1
km (12).
Hæft begyndertråden. Gem en
ca. 20 cm lang tråd ved halsen.
Den skal du senere sy hovedet
fast med.

GRISEUNGER:
GRISEØRER, 2 STK.

1. omg: 3fm (3)
2. omg: [2i1] x3 (6)
3. omg: [2fm, 2i1] x2 (8)
4. omg: en enkel omg (8)
5. omg: 2fm, 2→1, 4fm, afslut
med 1 km (7)

BÆVERUNGE:
BÆVERHALE

1. omg: 6fm (6)
2. omg: [2fm, 2i1] x2 (8)
3. omg: [3fm, 2i1] x2 (10)
4. omg: [4fm, 2i1] x2 (12)
5. omg: 1 enkelt omg (12)
6. omg: [5fm, 2i1] x2 (14)
7.-8. omg: 2 enkelte omg
Hæft tråden i starten, og gem et
9. omg: [6fm, 2i1] x2 (16)
stykke til afslutningen.
10. omg: [7fm, 2i1] x2 (18)
11. omg: 1 enkelt omg
12. omg: [4fm, 2→1] x3 (15)
GRISEHALE
13. omg: [3fm, 2→1] x3 (12)
1. rk: 14 lm
14. omg: [2fm, 2→1] x3 (9)
2. rk: [1fm, 2→1] rækken ud.
15. omg: [1fm, 2→1] x3, afslut
Gem et stykke til at hæfte med.
med 1 km (6)

MUSEUNGER:
MUSEØRER, 2 STK.

Hæft tråden i starten, og gem
et stykke til afslutningen.

1. omg: 7fm (7)
2. [2i1] x7, afslut med 1 km (14)

BÆVERØRER, 2 STK.

MUSEØRER –
DETALJE, 2 STK.

Hæft tråden i starten, og gem
et stykke til afslutningen.

1. omg: 3fm (3)
Hæft tråden i starten, og gem et 2. omg: [2i1] x3 (6)
stykke til afslutningen.
3. omg: 1 enkel omg, afslut
med 1 km (6)

1. omg: 4fm (4)
2. omg: [2i1] x4, afslut med 1
km (8)
Hæft begyndertråden, og gem
et stykke til afslutningen.

MUSEHALE

Lav en 5 cm lang fletning.

MONTERING

Du har brug for: saks, nål,
fyld og øjne.
Fyld kroppen og hovedet, og
sy dem sammen. Sy de små
lyserøde cirkler fast i ørerne på
musen (billede 1). Fastgør ører
og hale, og lim øjnene på.

billede 1

23

Bjo/rn og kat
Sværhedsgrad: middel

