Opskrift på
hæklet blæksprutte

Gi’r du en sprutte?
Vil du gøre en forskel og hjælpe en for tidlig født baby til at føle sig
tryg så grib hæklenålen. Fangarmene på sprutterne minder barnet om
tiden i livmoderen, hvor barnet lå og holdt fast i navlestrengen. Alle
sprutterne bli’r foræret til familier med for tidligt fødte børn på landets 17
neonatalafdelinger. Du kan selv vælge hvilken afdeling du vil donere til.
Find din sprutteambassadør på
www.spruttegruppen.dk

Hæklet sprutte
MATERIALER:
• Hæklenål str 3 - 3,5
• 100% Bomuldsgarn – Enkelt tråd med enten cotton 8/4 eller cotton 8/8 (Grunden til at vi oplyser så mange
“muligheder” er at det er meget forskelligt hvor stramt folk hækler og for at understrege at det er fint at
bruge garnet fra restekurven. Sprutterne må meget gerne være forskellige i udtryk og variere i størrelse - Se
billedet herunder så du har noget at sigte efter).
• Fyld – Bamsevat eller andet fiberfyld f.eks. indmaden fra en monteringspude (kan købes billigt i JYSK eller
IKEA til ca.20 kr). (Skal kunne tåle at blive vasket ved 60 grader).
FORKORTELSER:
omg - omgang
m - maske
fm – fastmaske
lm – luftmaske
sm – sammen
km – kædemaske
hstm – halv stangmaske
stm – stangmaske
KROP:
1. omg		
6 fm i en magisk ring
2. omg
2 fm i alle m = 12 m
3. omg
2 fm i hver 2. m = 18 m
4. omg
2 fm i hver 3. m = 24 m
5. omg
2 fm i hver 4. m = 30 m
6. omg
2 fm i hver 5. m = 36 m
7-14. omg
Ingen udtagninger =36 m
15. omg
*4 fm, 2 fm sm* i alt 6 gange = 30 m
16-17. omg
Ingen udtagninger = 30 m
Disse sprutter har en helt optimal størrelse - dog er alle størrelser af sprutter
18. omg
*3 fm, 2 fm sm* i alt 6 gange = 24 m
meget velkomne sålænge deres arme ikke er længere end 22 cm udstrakt
19-20. omg
Ingen indtagninger = 24 m
og de er hæklet i 100% bomuld :)
21. omg
*2 fm, 2 fm sm* i alt 6 gange = 18 m
22. omg
Ingen indtagninger = 18
23. omg
*7 fm, 2 fm sm* i alt 2 gange = 16 m
24. omg
Ingen indtagninger = 16
25. omg
Her starter fangarmene: *1 fm, 50 lm, vend og lav 2 fm i hver lm, afslut med en fm* Gentages 7
		
gange, så der i alt er 8 fangarme. Afslut med en km i sidste m og træk snoren igennem.
		(Hvis du har problemer med at få armene til at sno så hækl evt. 3 eller 4 fm i hver lm istedet - se
		
en billedevejledning på www.lindersverden.blogspot.dk/2013/04/spruttearme-et-lille-tip.html )
NB! Af sikkerhedsgrunde må fangarmene max. være 22 cm lange, når de er udstrakte – hvis den måler mere end
22 cm, skal du nøjes med færre luftmasker.
BUND:
Laves i samme farve som fangarmene.
1. omg		
5 fm i en magisk ring
2. omg
2 fm i alle m = 10 m
3. omg
2 fm i hver 2. m = 15 m. Afslut med en km og træk snoren igennem. Hæft.
ØJNE:
Hækles i enkelt tråd hvid. Der laves 2 stk. (Som alternativ til at hækle kan øjnene broderes på efter fri fantasi).
1. omg		
4 fm i en magisk ring
2. omg
2 fm i alle m = 8 m
3. omg
2 fm i hver 2. m = 12 m. Afslut med en km og træk snoren igennem. Hæft.
		
I midten af øjnene sys pupiller med sort tråd. Her er brugt broderigarn.
MONTERING:
Fyld kroppen med det ønskede fyld, og sy herefter bunden på.
Monter øjnene på sprutten, og sy en mund med de sting, du foretrækker, ex. kædesting.

OBS! Opskriften er kun til privat brug. – så du har hverken lov til at sælge opskriften, de ting
du hækler ud fra den eller gengive den helt eller delvist uden vores samtykke!

FORSLAG TIL EVT. PYNT:
LILLA BLOMST/STJERNE:
1. omg		
6 lm, der samles til en ring med en km i første lm
2. omg
1 lm, 10 fm i ringen, saml med en km i første fm
3. omg
1 lm, 1 fm i samme m *3 lm, spring 1 m over, 1 fm i næste m* Gentages fra * til * fire gange. I
		
sidste gentagelse hækles dog en km i stedet for en fm. Der er nu fem løkker.
4. omg
Start med en km om første løkke. Om løkken hækles *1 fm, 1 hstm, 1 stm, 1 hstm, 1 fm* Herefter
1 fm i næste fm. Gentag fra * til * i hver løkke. Dog afsluttes med en km efter sidste løkke. Træk
		
snoren igennem og hæft.
GRØN BLOMST MED FEM KRONBLADE:
Knopper:
*Slå om, stik nålen omkring løkken, slå om og træk garnet igennem til samme længde som de tre lm. Dette
gentages fire gange mere (i alt fem gange). Slå om og træk garnet igennem alle løkker på nålen.*
1. omg		
2. omg
3. omg
		
4. omg
HAT:
1. omg		
2. omg
3. omg
4-6. omg
7. omg

6 lm, der samles til en ring med en km i første lm
1 lm, 10 fm i ringen, saml med en km i første fm
1 lm, 1 fm i samme m *3 lm, spring 1 m over, 1 fm i næste m* Gentages fra * til * fire gange. I
sidste gentagelse hækles dog en km i stedet for en fm. Der er nu fem løkker.
*3 lm, 1 knop i løkken, 3 lm, 1 fm i næste m* Gentag fra * til * i hver løkke. Dog afsluttes med en
km efter sidste løkke. Træk snoren igennem og hæft.
5 fm i en magisk ring
2 fm i alle masker = 10 m
2 fm i hver anden maske = 15 m
1 fm i hver m
2 fm i alle masker = 30 m. Afslut med en km i første m og bryd garnet.

Put en lille smule fyld i toppen af hatten og sy den på blækspruttens hoved. Træk en dobbelt tråd bomuldssnor i
kontrastfarve igennem hatten, lige før den yderste omgang, og bind en sløjfe. For at sikre at sløjfen ikke går op,
fastgøres den med et par omgange sytråd på begge sider af midterknuden.
•
•

Der er flere gode idéer til pynt her:
http://enelefant.blogspot.dk/2013/03/sprutte-lir-med-opskrift-diy.html

Instruktionsvideo til den magiske cirkel kan bl.a. findes her:
https://www.youtube.com/watch?v=GEsPB3Rdkic&list=PLbHEcdQw1SaSBx-h-HhLhSMm8TyoqH8Hq
• http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=98
Følg indsamlingen her:
www.facebook.com/pages/Sprutte-Indsamling/428646157220155
HVIS DU HAR NOGEN SPØRGSMÅL ELLER GODE IDÉER,KAN DU SENDE EN MAIL TIL:
MAIL@SPRUTTEGRUPPEN.DK

PÅ FORHÅND TUSIND TAK FOR DIN HJÆLP!!!

Spruttegruppen.dk
Frivillig indsamling af hæklede blæksprutter til for tidligt fødte

