HÆKLEDE GOPLER TIL SPRUTTEGRUPPEN

MATERIALER:
 Hæklenål str. 2,5 - 3
 Bomuldsgarn
 Fyld – bamsevat eller andet fiberfyld, f.eks. indmaden
fra en monteringspude (skal kunne tåle at blive vasket
ved 60 grader)
 Nål
FORKORTELSER:
m – maske
fm – fastmaske
lm – luftmaske
km – kædemaske
hstm – halv stangmaske
stgm – stangmaske

KROP:
Farve 1 (her er grøn valgt)
Lav en magisk ring
1: 6 fm i ringen
2: 2 fm i hver fm (12)
3: 2 fm i hver 2. fm (18)
4: 2 fm i hver 3. fm (24)
5: 2 fm i hver 4. fm (30)
6: 2 fm i hver 5. fm (36)
7-11: 1 fm i hver fm (36)
12: tag ind i hver 5. fm (30)
13: tag ind i hver 4. fm (24)
Nu skal kransen laves. Med forsiden af arbejdet ind mod dig, hækles der kun i forreste maskeled.
14: i forreste maskeled hækles *5 stgm i samme fm, spring 1 fm over, 1 km i næste fm*
**gentages, så der bliver 8 buer. I den sidste bue (dvs. d. 8. bue) hækles der 5 stgm i samme fm, 1 km i næste
fm (dvs. der springes ikke en fm over, som i de foregående 7 buer). Skift til farve 2 (her er gul valgt) i denne
kædemaske.

Der hækles nu i begge masker igen.
15: Med den nye farve (fx gul) hækles nu *1 fm, 2 fm i samme fm, 1 fm, 2
fm i samme fm, 1 fm og 1 fm i km fra sidste runde*.
*-* gentages for hver bue. Slut af med en km i første fm fra starten af
runden.
Hæft ender.

BUND:
Farve 1 (her er grøn valgt)
Lav en magisk ring
1: 6 fm i ringen
2: 2 fm i hver fm (12)
3: 2 fm i hver 2. fm (18)
4: 2 fm i hver 3. fm (24)

BUNDEN hækles på KROPPEN ved at hækle den fast i de bagerste masker, som er frie fra omgang 14.
Goplen fyldes med fiberfyld inden den lukkes helt.

FANGARME:
Fangarmene hækles direkte på i bunden af goplen. Der hækles 6 fangarme i alt. Placeringen i bunden er ikke så
vigtig. Start med den første arm et vilkårligt sted i bunden.

Til hver arm laves 45 lm. Startende i anden lm fra nålen laves der to hstm i de første otte lm. Herefter laves en
hstm i hver lm. Du kan også vælge at lave to hstm i de første tyve lm hvis du vil ha’ goplen til at ligne den
grønne på opskriften.

Det er ikke afgørende hvor lidt eller hvor meget armene ”krøller” – goplen fungerer lige godt
for den præmature uanset om armene ”krøller” eller ej.

Når du kommer ind til bunden igen, slutter du fangarmen
af med at hækle ind i bunden, der hvor du startede armen.
Så sidder den ordentlig fast.
Hækl 1 fm ind i bunden af goplen imellem hver fangarm
(skift evt. farve her).
Hækl de øvrige fangarme på samme måde.

Hæft ender. Der kan hækles øjne eller anden pynt efter smag og behag, lissom du også kan vælge at brodere
øjnene på. For inspiration, se nedenfor 

Opskriften tilhører Signe Damtoft og Spruttegruppen, og er kun til privat brug. Du må hverken sælge
opskriften, de ting du laver ud fra den, eller gengive den helt eller delvist uden samtykke!!!

