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Dette amigurumi mønster indeholder opskriften til en
sød lille hæklet giraf i bomuldsgarn, eller en større
giraf med andet og tykkere garn.
Du har mulighed for at hækle pletterne, lemmerne
(arme, ben, hale) og ansigtets dele (øjne, ører, horn og
mule) ind mens du hækler kroppen og hovedet,
ELLER du kan sy dem på senere. (Se mønster noter)
At hækle dem ind sparer tid og er meget nemmere
end det ser ud. Foto vejledning (på bloggen) og links
til video vejledninger er inkluderet for at vise dig,
hvordan du tilføjer delene mens du hækler.
Der er tips bokse til placering, hvis du foretrækker at
sy dem på.
Følge den TRADITIONELLE version hvis du syr
delene sammen. ELLER den ANBEFALEDE
version hvis du vil tilføje-undervejs!
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 To udvalgte farver af en vilkårlig garn
tykkelse – ca. 180m (196 yd.) i bomuldsgarn
tykkelse 10 – eller dobbelt garn ved brug af
kamgarn (WW / 4: Medium / 10 ply UK) garn:
 Ca. 100m (110yd.) in HF – gul
 Ca. 80m (87.5yd.) in AF – orange eller brun
 rester af sort + øjenfarve ELLER
sikkerhedsøjne
 1.50mm (8 US / 4 ½ UK) hæklenål ved tråd 10
ELLER 3.75mm (F/5) hæklenål ved WW
ELLER anden hæklenål som giver tætte
masker med det valgte garn.
 Maskemarkører
 Stoppenål
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Anbefalet (Tilføj Undervejs) Instruktion ..................
Del 5: Giraffens Ansigtsdetaljer ...........................
Giraffens Mule, Ører, Øjne (VALGFRI) & Horns ....
Del 6: Giraffens Hoved ..........................................
Traditionel Instruktion ..........................................
Anbefalet (Tilføj Undervejs) Instruktion ..................

Se denne del af CAL’en på min blog her:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-1

Der er masser af hjælp tilgængeligt! Hvis du
har nogen spørgsmål, eller har brug for hjælp
med dette mønster,
gennem mit
website link. Jeg er altid glad for at kunne
hjælpe dig, og vil svare så hurtigt jeg kan!
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 *… ** – gentag instruktion mellem asterisks en
gang eller som beskrevet ~ for nem gentagelse er
beskrivelsen markeret.

 (…) – arbejd ALLE masker mellem parenteser
i mellemrum eller maske som anvist.
 […] – arbejd masker mellem […] det antal
gange som anvist.
 AF – alternativ farve
 mu – mulig
 BL(K) – bagerste lænke (kun)
 lm – luftmaske
 fort – fortsæt
 indt – indtagning
 h/e – hæft ende
 hstm – halv stangmaske – omslag 1
 udt – udtagning
 HF – hoved farve
 res – rest / resterende
 gen – gentag
 omg – omgang(e)
 FS – for side
 fm – fastmaske
 fm2sm – 2 fastmasker sammen *1 (se mønster noter)
 spo – spring over
 km – kædemaske
 mlr – mellemrum
 m – maske(r)
 sm – sammen
 BS – bag side
 omsl – omslag

Bomuldsgarn #10 giver en 7” (18cm) høj giraf
(1.50mm hook er foreslået).
Kamgarn (WW / 4: Medium / 10 ply UK) giver en 15”
(38cm) høj giraf (3.75mm hook er foreslået).

*NOTE: Dette er ca. størrelser. Din girafs størrelse
afhænger af dit valg af garn, størrelse på hæklenål og
hæklefasthed. Juster disse faktorer for at få den
ønskede størrelse...

Hæklefastheden er ikke vigtig i dette mønster. Du
skal bare bruge den størrelse hæklenål, som giver
tætte masker uanset hvilket garn du vælger at
bruge.

I dette mønster vil der være steder hvor
instruktionerne vil blive delt op i to muligheder.
TRADITIONEL betyder delene bliver syet sammen
senere. TILFØJ-UNDERVEJS betyder de mindre
kropsdele / pletter bliver tilføjet de større kropsdele
medens de bliver hæklet. Følg den mulighed der
passer bedst til dig / dine færdigheder.
Du bør være kendt med basis hækle masker (lm, km,
fm, hstm), kunne arbejde i rækker, omgange, magisk
cirkel og bagerste lænke, og hvordan du tager ind og
tager ud.
Når et tal kommer efter masken, hækles de
følgende masker. Men, hvis et tal kommer først,
indikerer dette en udtagning, så hækles i den
samme maske eller mellemrum som skrevet.
Speciel teknik er brugt til usynlig indtagning (se note
*1) og spejlhækling (se note *2).
*1 Indtagning eller sm (fm2sm) masker bliver bedst
ved at bruge usynlig indtagningsteknik, hvor du kun
arbejder i enten den forreste eller den bagerste
lænke på maskerne som var de 2 lænker en maske.
I dette mønster, vil det ALTID være den BAGERSTE
LÆNKE af maskerne. Hvis du ikke kender denne teknik
så, se min video vejledning her…

*2 Spejlhækling er brugt til at give ørerne et mere tæt
udtryk og af en tydelig FS. Ved spejlhækling stikkes
hæklenålen i masken fra bagsiden mod forsiden,
istedet for som normalt fra forsiden mod bagsiden.
Hvis du ikke kender denne teknik så, se Sad Days
Crochet’s video vejledning her…
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Side mod dig = BS for alle kropsdele med undtagelse af øjnene (FS ansigt) og ørerne (Ulige række = FS).
Hækles i fortsat / uendelig omg og vend ikke ved enden med mindre mønstret siger noget andet.
HF brugt her er gul. AF brugt her er orange. Brug de to farver fra regnbuen du ønsker.
Armene, benene og hornene starter alle med AF og skift til HF ved den sidste fm2sm.
Det kan være lettere at fylde giraffens dele lidt efter lidt, efterhånden som de bliver hæklet. Ellers, fyld delene til
sidst, og husk at fylde dem mere end du synes fordi fiberfyldet vil blive presset sammen med tiden.
Når der foreslås en lang ende, så hæft og lad en håndsbredde af garnet sidde, eller det dobbelte af denne
længde hvis du bruger tykkere garn. *Du kan lave den en smule længere hvis du synes.
Du bør være kendt med håndsyning på hæklede dele med kastesting og stikkesting.
Ekstra noter er inkluderet nedenfor efter behov…

Sværhedsgraden for denne metode er LET da det kun er basis masker og teknikker som er brugt.
Hvis du er nybegynder og stadig er ved at lære basis maskerne eller hvis du foretrækker at arbejde traditionelt,
anbefaler jeg Mulighed 1. Denne mulighed er som alle andre amigurumi mønstre derude.
Til kroppen og hovedet, kan du finde specielle TIPS KASSER ved siden af instruktionerne. Disse er brugt som
en vejledning til markering af placeringen af lemmerne og ansigtets dele for at gøre det lettere at placere dem
senere.

Sværhedsgraden for denne metode er Let øvede hvad angår teknikken med at tilføje dele.
Hvis du er kendt med de almindelige hæklemasker og gerne vil undgå at sy alle delene sammen senere, foreslår
jeg at prøve Mulighed 2 – du vil blive så glad!
Til denne metode, skal du kende en anden speciel teknik, til hvordan der hækles gennem to eller tre lag.
Når du hækler de respektive dele (pletter, lemmer, ansigtsdele) til kroppen eller hovedet, sæt altid kroppens eller
hovedets maske(r) på nålen først, OG DEREFTER i de respektive dele.
Hver gang du ser “lav en indt” eller “lav en udt” i slutningen af en sektion af opskriften, betyder det at indt eller
udt bliver lavet på den kropsdel der arbejdes på. Disse vendinger bliver brugt, når kroppens indt eller udt falder
hvor en anden kropsdel eller plet tilføjes.
I tilfælde af en udt, arbejdes i den samme kropsdels maske igen, enten som den er sluttet til en anden kropsdel,
eller efter at den allerede er sluttet til en kropsdel eller plet.
I tilfælde af en indt, arbejdes en usynlig fm2sm indt på kropsdelen, hvor det er forbundet til pletten eller en anden
kropsdel. Det betyder, at du sætter den bagerste lænke (BL) af de 2 kropsdeles næste masker på hæklenålen
FØRST.
For kroppen og hovedet, vil du finde specielle TIPS KASSER før starten af sammenføjnings-omgangen, hvor
lemmerne og ansigtsdelene skal forbindes. Læs dem venligst da de indeholder vigtig og brugbar information til
at hjælpe dig!

Del din process med os! Tag @beckastreasures via Instagram eller Twitter; eller FØLG en af mine Crocheting
Treasures grupper/communities på Facebook, Ravelry eller Google+, eller CAL – Crochet A Long Facebook Group.
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