Hækle-Bedste
Det er tilladt at sælge det færdige produkt, hvis der
henvises til designeren.
Opskrift og billeder må ikke kopieres, ændres,
deles, offentliggøres eller sælges som sin egen,
der skal altid henvises til designeren.
Opskriften må kopieres til eget brug.
Figuren er ca. 25 cm høj, lavet i de materialer,
designeren har brugt.

Materialer:
Schachenmayr Catania/Schjeepjes Catona.
(farve 242, 255, 408, 172, 130)
Hæklenål 2 mm. Og 2,5 mm.
Fiberfyld, et stykke pap eller plastic.
Sten, ris eller andet tungt materiale til bunden.
Sikkerhedsøjne 8 mm.
Forkortelser brugt i opskriften:
Mr – magisk ring.
Rk – række.
Fm – fastmaske.
( ) – gentag det der står i parentes.
Lm – luftmaske.
M – maske.
Km – kædemaske.
Udt – udtagning.
Indt – indtagning.
Bml – bagerste maskeled.
Fml – forreste maskeled.
Omg – omgang.
Tallet i parentes angiver, hvor mange m. der skal være på
omg.
Garntype og nålstørrelse er selvfølgelig kun vejledende. Bruges
andet garn og anden nålstørrelse, ændres størrelsen på figuren
også. Husk at nålstørrelsen skal passe til garnet.
Når man hækler Amigurumi, bruges der normalt en mindre størrelse nål end angivet på
garnet. Dette for at, arbejdet bliver så tæt som muligt, så der ikke forekommer huller, når
man fylder figuren.
Designerens hæklefasthed er 4,5 cm. på nål nr. 2 og 6 omg. i spiral.
Figuren hækles i spiral, hvor intet andet er anført.
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Hoved/Krop:
Hudfarve
Det anbefales at fylde figuren efterhånden. Man kan evt. bruge en plasticflaske fyldt
med småsten eller lign. til at fylde kroppen, for at gøre den mere stabil. Vælger man
den løsning, er man selvfølgelig nødt til at regulere størrelsen på skørtet, så det
passer til flasken.
1 : 6 fm i mr.
( 6)
2 : udt. i hver m.
(12)
3 : (1 fm, 1 udt.) x 6 (18)
4 : (2 fm, 1 udt.) x 6 (24)
5 : (3 fm, 1 udt.) x 6 (30)
6 : (4 fm, 1 udt.) x 6 (36)
7 : (5 fm, 1 udt.) x 6 (42)
8 : (6 fm, 1 udt.) x 6 (48)
9 : (7 fm, 1 udt.) x 7 (54)
10 – 19: (10 omg.) fm i alle m. (54)
Bruger man sikkerhedsøjne, sættes de i nu mellem rk 12 og 13 og med ca. 8 masker i
mellem. Syede øjne sættes på senere, samme sted.
20: (7 fm, 1 indt) x 6 (48)
21: (6 fm, 1 indt) x 6 (42)
22: (5 fm, 1 indt) x 6 (36)
23: (4 fm, 1 indt) x 6 (30)
24: (3 fm, 1 indt) x 6 (24)
25: (2 fm, 1 indt) x 6 (18)
26: 1 km i hver m omg rundt. (18)
27: (2 fm, 1 udt.) x 6 (24) Denne omg. hækles i bml.
28: (3 fm, 1 udt.) x 6 (30)
29: (9 fm, 1 udt.) x 3 (33)
30: (10 fm, 1 udt)x 3 (36)
31: fm. omg. rundt. (36)
Nu skiftes til kjolens farve f.eks. mørkegrå.
32 – 37: (6 omg) fm omg. rundt.
38: (10 fm, 1 indt) x 3 (33)
39: fm omg. rundt.
40: (9 fm, 1 indt) x 3 (30)
41: km omg rundt
(30)
42: (4 fm, 1 udt) x 6 (36) Denne omg. hækles i bml.
43: (5 fm, 1 udt.) x 6 (42)
44: (6 fm, 1 udt.) x 6 (48)
45: (7 fm, 1 udt.) x 6 (54)
46: (8 fm, 1 udt.) x 6 (60)
47 – 78: (32 omg.) fm. I alle m. (60)
79: (9 fm, 1 udt.) x 6 (66)
80: (10 fm,1udt.) x 6 (72)
Luk af og gem garnenden i kroppen senere.
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Bund:
Kjolens farve.
1: 8 fm i mr.
( 8)
2: udt. i hver m
(16)
3: (1 fm, 1 udt.) x 8 (24)
4: (2 fm, 1 udt.) x 8 (32)
5: (3 fm, 1 udt.) x 8 (40)
6: (4 fm, 1 udt.) x 8 (48)
7: (5 fm, 1 udt.) x 8 (56)
8: (6 fm, 1 udt.) x 8 (64)
9: (7 fm, 1 udt.) x 8 (72)
Der lukkes ikke af, nu hækles bunden på kjolen. Inden der hækles sammen, skæres
der et stykke pap eller plastic ud i samme størrelse som bunden. Nederst i kjolen
lægges, foruden fiberfyld, noget tungt. Det kan være en rengjort sten, en pose ris
eller småsten, hvad man nu lige har for hånden. Derefter lægges pap eller plastic og
til sidst den hæklede bund, nu hækles kjole og bund sammen, vær opmærksom på at
hækle gennem begge lag.
1: 1 lm, (8fm, 1 udt.) x 8 (80) afslut omg. med 1 km i første m.
2: (1 fm, 2 lm, 1 fm) i samme m, spring 1 m over og gentag, hele omg rundt, afslut
med 1 km i første m.

Arme: 2 stk. i
hudfarve.
Fyld armene, mens der hækles.
1: 6 fm i mr.
( 6)
2: Udt i alle m.
(12)
3: (3 fm, 1 udt.) x 3 (15)
4 – 8: (5 omg) fm omg rundt (15)
9: (1 fm, 1 indt) x 5 (10)
10 – 24: (15 omg) fm omg rundt (10)
25: indt omg rundt (5)
Afslut med en lang tråd til påsyning.

Hår: F.eks. sølv / lysegrå.
1:
2:
3:
4:

6 fm i mr.
udt i alle m.
(1 fm, 1 udt.) x 6
(2 fm, 1 udt.) x 6

( 6)
(12)
(18)
(24)
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5: (3 fm, 1 udt.) x 6 (30)
6: (4 fm, 1 udt.) x 6 (36)
7 – 11: (5 omg) fm omg rundt (36)
12: ( 4 fm, 1 indt) x 6 (30)
13: km omg rundt.
14: (4 fm, 1 udt.) x 6 (36) Denne omgang hækles i fml.
15: (5 fm, 1 udt.) x 6 (42)
16: (6 fm, 1 udt.) x 6 (48)
17: (7 fm, 1 udt.) x6 (54)
18 – 26 (9 omg) fm omg rundt (54)
27: (1 fm, 1 lm, 1 fm) i samme maske, spring 1 m over, gentag omg rundt.

Hårbånd:
Her er der flere muligheder. Man kan lave en
lang række lm, som kan nå rundt om
hårknolden, hækl 1 eller 2 rk fm, læg det rundt
om hårknolden og sy sammen.
Jeg bruger sædvanligvis bånd fra ”Planet June”
:
Video: https://www.planetjune.com/blog/
tutorials//basic-crochet-cord-video/
Meget sødt og nemt at hækle.

Den store lomme til forklædet: F.eks.
lyserød
Hæklenål 1 eller 2 str. større end der er brugt til de andre dele. Der hækles frem og
tilbage i rækker, hver række starter med en lm.
1: 41 lm, vend og hækl 40 fm, der begyndes i 2. maske fra nålen. (40)
2 – 21: (20 rk) fm i alle m. (40)
22: 17 fm og vend, de sidste m hækles ikke.
23: 1 lm, spring 1 m over, 16 fm, vend.
24: 1 lm, 15 fm, vend.
25: 1 lm, spring 1 m over, 14 fm
Luk usynligt af.
Sæt garnet til i den anden side.
22: 15 fm og vend, de sidste m hækles ikke.
23: 1 lm, spring 1 m over, 14 fm, vend.
24: 40 fm i hele bredden.
Luk usynligt af.

Forklæde: F.eks. lyserød.
Hæklenålen skal være 1 eller 2 str. større end brugt til de andre dele.
Der hækles frem og tilbage i rækker, hver række begynder med en lm.
Når der skal tages ind, kan man med fordel springe en maske over. Det er det mest
usynlige, når der hækles frem og tilbage i rækker.
1: 41 lm, 40 fm, start i den 2. m fra nålen. (40)
2 – 29: (28 rk) fm i alle m.
30: (8 fm, 1 indt) x 4 (36)
31: (7 fm, 1 indt) x 4 (32)
32: (6 fm, 1 indt) x 4 (28)
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33: (5 fm, 1 indt) x 4 (24)
Placer den store lomme på forklædet og afmærk, hvor den skal sidde. Det gør det
nemmere, når lommen skal hækles sammen med forklædet.
34: 30 – 40 lm (afhængig af, hvor langt bindebåndet skal være). Hækl km tilbage,
fortsæt med km henover forklædets øverste kant, hækl igen 30 – 40 lm til det andet
bindebånd og hækl km tilbage, fortsæt med fm ned langs siden af forklædet, 1 fm pr
rk, indtil mærket. Herfra hækles lomme og forklæde sammen. Der fortsættes med fm
hele vejen rundt, nu gennem de to lag. Afslut med 1 km i første m. Luk usynligt af.
Sæt garnet til i den 7. m foroven på forklædet (til smæk) der arbejdes i fml.
1: 12 fm (12)
2 – 8: (7 rk) fm i alle m. (12)
Luk usynligt af.
Nu sættes garnet til i højre side forneden af smækken, der hækles fm langs siden og
der fortsættes med 30 - 40 lm til bindebånd, der hækles km tilbage. Fortsæt med km
langs den øverste kant og fortsæt derefter med 30 – 40 lm til det andet bindebånd,
hækl km tilbage og fortsæt med fm ned langs den anden side af smækken, 1 fm pr
rk.
Luk af.
Jeg har lavet yderligere 2 små lommer, der passer i størrelsen, udvendig på den store
lomme. Lav et rektangel evt. 20 m bred og 12 rk i højden. Den anden er 10 m bred
og 20 rk i højden. Hækl rundt om begge lommer med fm og lav 3 fm i hvert hjørne,
det ser pænt ud.
Jeg har delt den store lomme i 3 dele, sy et par sting, hvert sted, i toppen af lommen.
Nu kan de små lommer sys på den store.
Man kan afslutte med at hækle en kant , rundt om hele forklædet, i en kontrastfarve,
f.eks hvid, 1 lm, 1 km.

Færdiggørelse:
Put fyld i hårknolden, sæt håret på hovedet med nåle. Hækl
med hudfarve 6 fm i mr, til ører, 2 stk, husk tråd til
påsyning.
Er der ikke sat øjne på, kan de sys på nu. Tjek hår, ører og
øjnes placering og når de sidder korrekt, sys de fast. Broder
næse og mund.
Armene sys på direkte under hovedet.
Til sidst sættes forklædet på dukken og båndene bindes i
sløjfer bagpå i livet og i nakken.
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