Lille gople til englesprutterne
-

Der hækles to ens gopler til ét sæt

materialer:
•
•
•
•

hæklenål str. 2,5 eller tre – goplen er mindre end normalt så vælg gerne en nål mindre end du
normalt ville vælge.
bomuldsgarn i to farver
pudefyld
nål

forkortelser:
•
•
•
•
•
•
•

m – maske
mr – magisk ring
fm – fastmaske
lm – luftmaske
km – kædemaske
stgm – stangmaske
hstm – halvstangmaske

krop
1: 5 fm i mr
2: 2 fm i hver m (10)
3: ”1 fm, 2 fm i næste m” x5 (15)
4: ”2 fm, 2 fm i næste m” x5 (20)
5: ”3 fm, 2 fm i næste m” x5 (25)
6: ”4 fm, 2 fm i næste m” x5 (30)
7-11: 1 fm i hver m (30)
12: ”4fm, 2fm sammen” x 5 (25)
13: ”3fm, 2fm sammen” x 4, 5 fm (21)
Nu påbegyndes kransen med arbejdet vendt ind mod dig. Der hækles i forreste maskeled.
14: ”5stgm i samme fm, spring m over, 1km i næste m” x7. i sidste bue (nr. 7) hækles der 5stgm i samme
fm, 1 km i næste fm (sidste bue springer ikke en maske over som i de foregående 6 buer). Skift til farve 2 i
denne km.
Der hækles igen i begge maskeled
15: med farve 2 hækles ”1fm, 2 fm i samme m, 1fm, 2fm i samme m, 1fm og 1fm i km fra sidste runde”.
Gentag ved hver bue. Der afsluttes med en km i første fm fra starten.
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Arme x4
40 lm. Start i 2 lm fra nålen og lav 3hstm i hver m indtil der er 24 lm tilbage (15 m med 3hstm). Lav km i
hver m i resten af lm kæden. Klip en ende lang nok til at kunne hæftes ved påsyning på bunden.
Bund
1: 5 fm i mr
2: 2 fm i hver m (10)
3: ”1 fm, 2 fm i næste” x5 (15)
4: ”2 fm, 2 fm i næste” x5 (20)
Efter 4 runde monteres armene på bunden, og bunden hækles på kroppen, i inderste maskeled med km.

Inspiration til pynt på englene kan findes på vores instagram profil @englesprutter

opskriften er kun til privat brug og gopler lavet ud fra denne opskrift må derfor ikke sælges, ej hellere selve opskriften.
Spruttegruppen har udarbejdet denne opskrift til helt små englesprutter for at imødekomme hospitalernes
efterspørgsel, derfor vil vi gerne frabede os salg baseret på denne opskrift da der er mange andre variationer af
sprutteopskrifter tilgængelige på nettet.
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