Version 4

91485. MAXIGURUMI GIRAF
GARNKVALITET Ribbon XL (80% Kvalitetsbomuld, 20% Øvrige Fibre. Rulle ca 250 g = 130 m)
GARNFORBRUG (A)
Fv. 1 Ca 500 g (rosa)
Sort restgarn till øjne
Ev. kontrastfarve till broderi
GARNFORBRUG (B)
Fv. 1 Ca 250 g / Fv. 2 Ca 250 g / Fv. 3 Restgarn (sort)
HÆKLENÅL Nr. 9
ØVRIGT Fyldevat og ekstra stor stoppenål for at kunne sy med Ribbon XL.
Ribbon XL er et XL-garn som fremstilles af 100 % genanvendte materialer. Ribbon XL er elastisk, kradser ikke og giver et smagfuldt
resultat. Garnet kan vaskes i vaskemaskine. Produceret i Europa.
FORKLARING
Mønstret beskriver hvordan du hækler en enfarvet giraf. (A)
Hvis du ønsker at lave en stribet (B): Skift farve på hver anden omg.
FØDDER, KROP & HOVED
Lav 4 fødder således:
(OBS! Fødderne hækles rundt!) Lav 2 lm.
Omg 1: Hækl 5 fm i 2.m fra nålen.
Omg 2: Hækl 2 fm i hver og en af følgende 5 m = 10 m
Omg 3: * 1 fm, 2 fm i følgende m* gentag fra *-* omg ud = 15 m
Omg 4-6: 1 fm i hver fm omg rundt.
Bryd garnet og træk den igennem på de 3 første fødder, men lav en længere garnende på hver af fødderne.
Fødderne skal syes sammen i midten ved hjælp af disse tråde.
Bryd ikke garnet på det fjerde ben, resten hækles videre således:
Omg 7: 8 fm, sæt yderligere et ben på og hækl 10 fm. Sørg for at placere garnenden i midten! Sæt næste ben på og hækl 10 fm, og
derefter det sidste og hækl 10 fm.
Nu har du 4 ben på en række. Rækken består af 40 fm. Stik hæklenålen i den 40. m (i det første ben) og hækl 1 fm i hver af de
følgende 2 m = 40 m
Omg 8-9: 1 fm i hver fm omg rundt.
Sy benene sammen ved at anvende garnenderne i midten.
Omg 10-11: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 12: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 6 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 35 m
Omg 13: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 14: *hækl 1 fm i hver af de følgende 5 m, 2 fm sm* gentag fra* - * omg rundt = 30 m
Omg 15: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 16: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 4 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 25 m
Omg 17: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 18: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 3 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 20 m
Omg 19: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 2 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 15 m
Fyld fødderne og kroppen med vat.
Omg 20-25: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 26: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 2 m, 2 fm i næste m* gentag fra * - * omg rundt = 20 m
Omg 27: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 3 m, 2 fm i næste m* gentag fra * - * omg rundt = 25 m
Omg 28: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 4 m, 2 fm i næste m* gentag fra * - * omg rundt = 30 m
Omg 29: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 5 m, 2 fm i næste m* gentag fra * - * omg rundt = 35 m
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Omg 30: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 6 m, 2 fm i næste m* gentag fra * - * omg rundt = 40 m
Omg 31-35: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 36: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 6 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 35 m
Omg 37: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 5 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 30 m
Omg 38: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 4 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 25 m
Omg 39: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 3 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 20 m
Fyld hals og hoved med vat.
Omg 40: *Hækl 1 fm i hver af de følgende 2 m, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 15 m
Omg 41: *Hækl 1 fm, 2 fm sm* gentag fra * - * omg rundt = 10 m
Omg 42: 2 fm sm i alt 5 gange.
Bryd garnet og træk igennem.
MULE
Lav 4 lm. (Efterlad en lang garnende i begyndelsen, til at sy næsen sammen med!)
Omg 1: Hækl en oval: 2 fm i 2.m fra nålen, 1 fm i næste m, 4 fm i følgende m. Vend mulen og hækl: 1 fm i næste m, 2 fm i følgende
m = 10 m
Omg 2: *1 fm, 2 fm i følgende m* gentag fra *-* omg rundt = 15 m
Omg 3: * Hækl 1 fm i hver af de følgende 2 m, 2 fm i følgende m* gentag fra *-* omg rundt = 20 m
Omg 4-5: 1 fm i hver fm omg rundt.
Bryd garnet og træk igennem, men efterlad en længere garnende til at sy mulen fast på hovedet.
Hvis mulen er lidt åben foran, så sy den sammen fra indersiden med garnenden fra begyndelsen.
Sy mulen fast under hovedets midterlinje. Sørg for at undersiden af mulen rører ved hovedets underkant.
Fyld mulen med vat når du har syet ca halvdelen af den fast .
ØJNE
Broder øjne over 2 omg, på hver side af næsen. Anvend dobbelt garn af sort Ribbon XL.
ØRER
Lav et løkke, efterlad en lang garnende til at montere ørerne på hovedet.
Hækl 10 lm, lav en km i første m så at det danner en ring. Hækl så rundt:
Omg 1-2: 1 fm i hver m omg rundt.
Omg 3: 2 fm, 2 fm sm, 2 fm, 2 fm sm, 2 fm = 8 fm
Omg 4: 1 fm i hver fm omg rundt.
Omg 5: 2 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 1 fm = 6 fm
Omg 6: 2 fm sm i alt 3 gange.
Bryd garnet og træk igennem. Hækl yderligere et øre. Tryk ørerne flade og sy underkanten på hvert øre sammen.
Sy så ørerne fast på hovedet.
HORN
Træk garnet gennem en fm højest oppe på hovedet mellem ørerne. (OBS! Hornet skal hækles med dobbelt garn, sørg for at begge
garnender er lange nok. Lav 3 lm med dobbelt garn. Bryd garnet, træk garnenderne igennem og lav en knude. Hæft trådene ved at sy
tilbage gennem hornet. På den måde bliver hornene afstivet så de kan stå.
HALE
Vend giraffen. Træk garnet gennem en fm bag på giraffen. Lav 4 lm. Træk garnet igennem. Klip 4 tråde af den anden farve og træk
dem igennem den sidste lm. Bind trådene fast og klip dem af.
TIP
Broder pletter eller hjerter på giraffen - vælg en kontrastfarve, og broder så mange som du har lyst til.
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Tips & Råd
For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.
Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.
Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti
til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere
overgang mellem farverne.

Forkortelser
Strik
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt
overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag,
glatst=glatstrikning, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå
om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden,
retst=retstrikning, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsiden, yderl=yderligere
Hækling
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste
maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske,
lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør,
rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsiden, udt=udtagning,
yderl=yderligere, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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