Version 2

91302. SUTTEKLUD OG RANGLE
GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle Ca 50 g = 80 m)
Moa (82% Uld, 12% Mohair, 6% polyamid. Nøgle Ca 100 g = 150 m)
MÅL - KLUD Højden inkl hoved: Ca 25 cm. Udbredt: Ca 30 x 30 cm
MÅL - RANGLE Højde: Ca 21-25 cm
GARNFORBRUG - UGLE KLUD + RANGLE
Fv 1 Ca 100 g (8800)
Fv 2 Ca 50 g (8824)
Fv 3 Ca 100 g (8870)
Fv 4 Ca 20 g (8843)
GARNFORBRUG - PIPPI KLUD + RANGLE
Fv 1 Ca 100 g (8800)
Fv 2 Ca 50 g (8811)
Fv 3 Ca 50 g (8808)
Fv 4 Ca 50 g (8845)
Fv 5 Ca 50 g (8869)
GARNFORBRUG - KANIN KLUD + RANGLE
Fv 1 Ca 100 g (8802)
Fv 2 Ca 100 g (8836)
Fv 3 Ca 20 g (8861)
GARNFORBRUG - FÅR KLUD + RANGLE
Fv 1 Ca 150 g (8801)
Fv 2 Ca 100 g (Moa: 54001)
Fv 3 Ca 20 g (8800)
HÆKLENÅL Nr 3.5 og 4
TILBEHØR Fyldevat og bjælder, kan købes på f.ex. Majas Manufaktur: www.majasmanufaktur.tictail.com eller www.pandurohobby.dk
MASKETÆTHED Ca 17 fm x 18-19 omg på hæklenål nr. 3.5 = 10 x 10 cm – ellers tilpas grovheden på nålen så masketætheden stemmer.

FORKLARING
Luftmaske (lm): Lav et øje af garnet og stik hæklenålen ind i øjet, lav et omslag og træk garnet gennem øjet på nålen. Fastmaske (fm): Stik
nålen ned i en maske fra foregående omg, hent garnet (= 2 m på nålen), lav et omslag, træk garnet gennem de 2 m. Halvstangmaske (hst):
Lav et omslag, stik nålen ned i en maske fra foregående omg, hent garnet (= 3 m på nålen), lav et omslag, træk garnet gennem de 3 masker.
Stangmaske (st): Lav et omslag, stik nålen ned i en maske fra foregående omg, hent garnet (= 3 m på nålen), lav et omslag, træk garnet
gennem de 2 første m, lav et omslag, træk garnet gennem de resterende masker. Kædemaske (km): Stik nålen ned i en maske fra
foregående omg, lav et omslag og træk garnet gennem masken og øjet på hæklenålen. Udtagning 1 fm: Hækl 2 fm i samme fm. Indtagning 1
fm: Hækl 2 fm sm således: *Stik nålen ind i næste fm, hent garnet*, gentag *-* en gang til, lav 1 omslag og træk tråden gennem alle 3 m på
nålen. Magisk ring: Se billedbeskrivelse på sidste side.
RANGLES
RING
Med hæklenål nr 3.5 og fv 1: Lav en kæde af 16 lm som hækles sammen med 1 km.
*Omg 1: 1 fm i hver m, omg rundt med fv 1.
Omg 2 (kort omg): 13 fm, vend.
Omg 3 (kort omg): 1 lm (vendemaske), 10 fm, vend.
Omg 4: 1 lm (vendemaske), 10 fm, FORTSÆT med at hækle videre omg rundt med 1 km i næste m og 1 fm i hver og en af de følgende 2 m.
Omg 5: 3 fm, 1 km i næste m og 1 fm i hver af de følgende 12 m.
Skift til fv 2 (ugle, kanin, pippi) og hækl omg 1-5.
Skift til fv 3 (ugle, kanin, pippi) resp fv 2 (får) og hækl omg 1-5.*
Gentag *-* yderligere 3 gange. Afslut med 1 km.
MONTERING
Hæft de løse tråde. Fyld ringen med vat til den er rimelig fast. Stop en bjælde i. Sy de åbne ender sammen med diskrete sting.
SUTTEKLUD
FIRKANT I FØLGENDE FARVESKIFT
Ugle, Pippi og kanin:
Får:
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Omg 1-3: Farve 1
Omg 4: Farve 2
Omg 5: Farve 1
Omg 6: Farve 3
Omg 7: Farve 1
Omg 8: Farve 2
Omg 9: Farve 1
Omg 10: Farve 3
Omg 11: Farve 1
Omg 12: Farve 2
Omg 13: Farve 1

Omg 1-3: Farve 1
Omg 4: Farve 2
Omg 5-7: Farve 1
Omg 8: Farve 2
Omg 9-11: Farve 1
Omg 12: Farve 2
Omg 13: Färg 1

Suttekluden består af en stor mormorfirkant:
Begynd med hæklenål nr 4 og 4 lm som samles til en ring med 1 km.
Omg 1: 3 lm (= 1.st), 2 st om ringen, 1 lm, *3 st, 1 lm*, gentag *-* yderligere 2 gange = 4 st-grupper med 3 st i hver gruppe og 1 lm derimellem
(lmb på 1.v = hjørne). Slut omg med 1 km i 3.lm.
Omg 2: Hækl km over de 2 første st og begynd ved lmb i hjørnet med 1 km i lmb + 3 lm (= 1.st) + 2 st + 1 lm + 3 st + 1 lm *3 st + 1 lm + 3 st om
næste lmb = næste hjørne, 1 lm*, gentag *-* yderligere 2 gang, slut omg med 1 km i 3.lm.
Omg 3: Hækl km over de 2 første st og derefter 1 km + 3 lm + 2 st + 1 lm + 3 st om lmb i hjørnet, *1 lm, 3 st om næste lmb i siden, 1 lm, 3 st + 1
lm + 3 st om lmb i næste hjørne*, gentag *-* yderligere 2 gang, slut omg med 1 lm, 3 st om sidste lmb på siden, 1 lm, 1 km i 3.lm.
Omg 4-12: Hækles lige som omg 3 men hækl 1 lm, 3 st om hver lmb i siderne.
Omg 13 (kanten): Langs med siderne hækles 4 st i hver lmb og en km i 2.st i gruppen med 3 st. I hjørnerne hækles 7 st.
Afslut med en km i kantomg 1.st. Bryd garnet og hæft de løse tråde.
UGLE
Uglen hækles rundt i spiral! Lav en magisk ring med fv 3 og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiska ring.
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: Hækl 2 fm, tag 1 fm ud i hver af de følgende 2 m, 4 fm, tag 1 fm i hver af de følgende 2 m, 2 fm = 16 m.
Omg 4: Hækl 3 fm, tag 1 fm ud i hver af de følgende 2 m, 6 fm, tag 1 fm i hver af de følgende 2 m, 3 fm = 20 m.
Omg 5: Hækl 4 fm, tag 1 fm ud i hver af de følgende 2 m, 8 fm, tag 1 fm i hver af de følgende 2 m, 4 fm = 24 m.
Omg 6-13: 1 fm i hver m, omg rundt.
Omg 14: Hækl 4 fm, indtagning 2 fm (se indtagningstips), 8 fm, tag 2 fm ind, 4 fm = 20 m.
Omg 15-16: 1 fm i hver m, omg rundt.
Omg 17: Hækl 3 fm, tag 2 fm ind, 6 fm, tag 2 fm ind, 3 fm = 16 m.
Omg 18: Hækl 2 fm, tag 2 fm ind, 4 fm, tag 2 fm ind, 2 fm = 12 m. Stop uglen med vat.
Omg 19: *2 fm sm* gentag fra *-* omg rundt = 6 m.
Bryd garnet og sy hullet foroven sammen. Hæft de løse tråde.
VINGE
Lav en magisk ring med fv 3 og hækelnål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring.
Omg 2: *tag 1 fm ud i næste m, 1 fm*, gentag *-* omg rundt = 9 m.
Omg 3: 1 fm i hver m, omg rundt.
Omg 4: *Tag 1 fm i næste m, 2 fm*, gentag *-* omg rundt = 12 m.
Omg 5-9: 1 fm i hver m, omg rundt.
Bryd garnet. Sy vingen sammen foroven, kant mod kant.
Hækl en vinge til.
ØRE
Med fV 3 og hæklenål nr 3.5: Hækl en kæde af 4 lm.
Lav 1 nedtag og hent garnet op i hver af de 3 følgende m, lav et omslag og træk garnet igennem samtlige masker på nålen. Bryd garnet og
hæft.
Hækl et øre til.
NÆB
Med fv 2 og hæklenål nr 3.5: Hækl 2 lm.
Hækl så 3 fm i den anden maske fra nålen. Træk garnet igennem og hæft.
COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Maja Karlsson Foto: Lasse Åbom

ØJE
Med fv 4 og hæklenål nr. 3.5: Lav en magisk ring.
Omg 1: Hækl 6 fm i ringen. Slut omg med en km i første m. Skift farven til hvid. Lav 1 lm.
Omg 2: 2 fm i hver m omg rundt. Slut omg med en km i første m. (= 12 m.)
Hækl et øje til.
MONTERING
Sy øje, næb, øre og vinger fast på kroppen som på billedet. Broder så ”v:n” på forsiden med brunt garn. (Se billede.)
PIPPI
HOVED
Lav en magisk ring med fv 4 og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring.
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: *1 fm i næste maske, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 4: *1 fm i hver af følgende 2 masker, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 24 m.
Omg 5: *1 fm i hver af følgende 3 masker, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 30 m.
Omg 6: *1 fm i hver af følgende 4 masker, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 36 m.
Omg 7-8: 1 fm i hver m, omg rundt.
Skift til fv 5.
Omg 9-11: 1 fm i hver m, omg rundt.
Omg 12: *1 fm i hver af følgende 4 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 30 m.
Omg 13: *1 fm i hver af følgende 3 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 24 m.
Omg 14: *1 fm i hver af følgende 2 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 15: *1 fm i næste m, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 12 m.
Omg 16: *2 fm sm* gentag fra *-* omg rundt = 6 m
Bryd garnet og sy hullet sammen. Hæft løse tråde.
FLETNING
Hækl med fv 4 en kæde af 9 lm, vend.
Omg 1: Med nedtag i anden fm, hækl 8 fm, vend.
Omg 2-3: 1 lm (vendemaske), 8 fm, vend.
Omg 4: 1 lm (vendemaske), 8 fm, lav 1 km med nedtag i midten af kortenden af arbejdet, hækl 3 lm (modsvarende 1 st), hækl yderligere 7 st
med nedtag på samme sted. Afslut med 1 km.
Bryd garnet og træk igennem. Hækl arbejdet dobbelt på længden og sy fletningen sammen langs langsiden. Hæft de løse tråde.
Hækl en flætning til.
MONTERING
Sy fletningerne fast. Broder øjne med blåt og sort garn og mund med rødt garn (se billede).
KANIN
HOVED
Kaninhovedet hækles rundt i spiral! Lav en magisk ring med fv 2 og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring.
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: *1 fm i næste fm, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 4-9: Tag 2 masker ud per omg (placer udtagningen på forskellige steder for hver omg) = 30 m.
Omg 10-15: Tag 1 maske ud per omg (placer udtagningen på forskellige steder for hver omg) = 36 m.
Omg 16-17: 1 fm i hver m, omg rundt.
Omg 18: *1 fm i hver af følgende 4 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 30 m.
Omg 19: *1 fm i hver af følgende 3 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 24 m.
Omg 20: *1 fm i hver af følgende 2 masker, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 21: *1 fm i næste m, tag 1 fm ind*, gentag *-* omg rundt = 12 m. Stop kaninhovedet med vat.
Omg 22: *2 fm sm*, gentag *-* omg rundt = 6 m.
Bryd garnet og sy hullet sammen. Hæft de løse tråde.
ØRE
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Lav en magisk ring med fv 2 og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring.
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: *Tag 1 fm ud i næste fm, 1 fm i næste m*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 4-13: 1 fm i hver m, omg rundt.
Bryd garnet. Formes til ”tuben”. Sy øret sammen, kant mod kant. Fold det så dobbelt, så det får formen af et øre og fix formen ved at sy
sammen (se billede).
Hækl et øre til.
MONTERING
Sy ørerne fast. Broder øjne med sort garn og næse med rosa garn (se billede).
FÅR
HOVED
Med fv 1 og hæklenål nr 3.5: Hækl hovedet efter beskrivelsen for kaninhoved!
ØRE
Lav en magisk ring med fv 1 og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: *Tag 1 fm ud i næste fm, 1 fm i næste maske*, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 4-8: 1 fm i hver m, omg rundt.
Bryd garnet. Form til ”tuben”. Sy øret sammen, kant mod kant. Fold det så dobbelt, så det får formen af et øre og fix formen ved at sy
sammen (se billede).
Hækl et øre til.
ØJE
Med fv 1 og hækelnål nr. 3.5: Lav en magisk ring.
Omg 1: Hækl 6 fm i ringen. Slut omg med 1 km i første m.
Skift til fv 3.
Omg 2: Hækl 1 lm, 2 fm i hver m omg rundt. Slut omg med en km i første m (= 12 m).
Hækl et øje til.
PELS
Lav en magisk ring med fv 2 (Moa) og hæklenål nr 3.5.
Omg 1: Hækl 6 fm i den magiske ring
Omg 2: Tag 1 fm ud i hver fm = 12 m.
Omg 3: *1 fm i næste maske, tag 1 fm ud i næste fm *, gentag *-* omg rundt = 18 m.
Omg 4: *1 fm i hver af følgende 2 masker, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 24 m.
Omg 5: *1 fm i hver af følgende 3 masker, tag 1 fm ud i næste fm*, gentag *-* omg rundt = 30 m.
Bryd garnet og hæft de løse tråde.
MONTERING
Sy øre, øjne og pels fast (se billede).
MONTERING AF RANGLEN
Sy hovedet fast mod undersiden af ringen. Sy så ca 2/3 af hovedets underside sidder fast i ringen. Husk på at sy grundigt, så hovedet sidder
godt fast!
MONTERING AF SUTTEKLUD
Sy hovedet fast mod midden af suttekluden. Sy så ca 2/3 af hovedets underside sidder fast i suttekluden! Tænk på at sy grundigt, så
hovedet sidder godt fast!

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Maja Karlsson Foto: Lasse Åbom

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Maja Karlsson Foto: Lasse Åbom

Tips & Råd
For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.
Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er
angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og
forkert facon.
Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det
lettere at følge diagrammet.
Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på
kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er
tegninger af modellen, der viser diverse mål.
Flerfarvestrikning: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du gøre,
hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på
efterfølgende pinde, men lidt forskudt.
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.
Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med
stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt
overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser
STRIK
arb = arbejdet, bmb = bagerste maskebue, cm = centimeter/centimeters, dobb-indt = dobbeltindtagning, dobb-oti = dobbelt
overtrækningsindtagning, dr = drejet, fv = farve, flm/LM = flyt markør/lyft markør, 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/PM = placer markør, rest = resterende, r = ret/retmaske,
rs/rets = retsiden, retst = retstrikning, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang/vrangmaske, vs/vrangs = vrangsiden, yderl = yderligere
HÆKLING
dst = dobbelt stangmaske, fm = fastmaske, hst = halvstangmaske, km = kædemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, so = Spring over
st = stangmaske, st-gr = stangmaskegruppe, 3-dst = tredobbelt stangmaske, 5-lmb = luftmaskebue bestående af 5 lm
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