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Velkommen til Del 3 af Otis Giraf CAL! I denne del 

hækler vi alle giraffens lemmer, inkl. Arme, Ben og 

Hale. 

Du kan vælge at hækle pletterne imens du hækler 

arme og ben, ELLER du kan sy dem på senere - DU 

VÆLGER SELV. 

Der er foto vejledninger til denne del (på bloggen) 

der viser hvordan håret sættes på halen. 

Eller du kan bruge de komplette video vejledninger 

til alle lemmerne! 

 

 

Giraffens Arme .................................................... 2 

Skriftlig Vejledning ............................................. 2 

Se Video Vejledningen Her ..................................  

Giraffens Ben  ...................................................... 3 

Skriftlig Vejledning ............................................. 3 

Se Video Vejledningen Her ..................................  

Giraffens Hale  ..................................................... 4 

Skriftlig Vejledning ............................................. 4 

Skriftlig Vejledning - Håret på Halen .................. 5 

Se Video Vejledningen Her ..................................  

 

Se denne del af CAL’en på min blog her: 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-

otis-giraffe-cal-part-3  

 

Lav 2. 

Giraffens arme bliver hæklet i uendelige omg fra bunden - op, startende med 

hænderne. Vend ikke ved slutningen af omg. *Side mod dig = BS. 

*Start med AF. 

Omg 1: Fm 6 i en magisk cirkel (6 m).  

Omg 2: 2 fm i hver m omg ud (12 m). 

Omg 3: [Fm 1, 2 fm i næste m] 6 gange (18 m). 

Omg 4: [Fm 2, 2 fm i næste m] 6 gange (24 m). 

Omg 5-8: Fm 24 – 4 omg (24 m). 

Omg 9: Fm2sm x 6, fm 12 (18 m). 

Omg 10: Fm2sm x 6 – skift til HF ved den sidste fm2sm, fm 6 (12 m). 

 Du kan starte med at udstoppe armen her og som arbejdet skrider frem... 

Rebeckah Ferger af www.rebeckahstreasures.com har copyright på dette hæklede mønster inkl. billeder. Dette 

mønster er kun til personligt brug. Ingen del af denne PDF må på nogen måde blive kopieret eller distribueret. Hvis 

du sælger hvad du laver af mønsteret, skal du venligst referere til “Rebeckah Ferger” eller “Rebeckah’s 

Treasures” som designer, og sikre dig, at der linkes til ovennævnte website, så også andre kan finde dette 

mønster. ©Alle Rettigheder Forbeholdes, 2017. 

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! 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
https://www.youtube.com/watch?v=mrTL3pRUqHw
https://www.youtube.com/watch?v=JRN7Xx43JPk
https://www.youtube.com/watch?v=gpyLV-MAEkM
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Fra armens omg 11, følg instruktionen til den metode TRADITIONEL eller TILFØJ-UNDERVEJS du har valgt. 

 

Omg 11-20: Fm 12 – 10 omg, km i den første m fra sidste omg, h/e med en lang ende (12 m). 

Tilføj en plet til armen nu eller senere som valgt. Ved hæftning nu, brug garnenden til at sy hver plet på med 

kastesting på det sted, du gerne vil have dem. 

Fyld armene færdige. Læg til side og forts til Giraffens Ben nedenunder… 

 

Hav en lille + en stor plet pr arm klar. *Arbejd KUN i Armens m med mindre andet er nævnt. Husk, at ved hver 

plet arbejdes gennem 2 lag masker ad gangen, hvor nålen sættes i armens maske først, derefter masken på 

pletten. OG, når begge masker er på nålen, færdiggør fm hvorved pletten bliver hæftet til armen. 

Omg 11: Fm 12 (12 m). 
Omg 12: Fm 10, fm 2 tilføj en lille plet (12 m). 
Omg 13: Fm 9, fm 1 hækl til plet, fm 2 (12 m). 
Omg 14: Fm 1 hækl til plet, fm 4, fm 3 tilføj en stor plet, fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 2 (12 m). 
Omg 15: Fm 1 hækl til plet, [fm 3, fm 1 hækl til plet] 2 gange, fm 1, fm 2 hækl res m lille plet (12 m). 
Omg 16-17: Fm 4, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 3 – 2 omg (12 m). 
Omg 18: Fm 5, fm 3 hækl res m stor plet, fm 4 (12 m). 
Omg 19-20: Fm 12 – 2 omg, km i første m på sidste omg, h/e (12 m). 

Fyld armene færdige. Læg til side og forts til Giraffens Ben nedenunder… 

 

Lav 2. 

Giraffens ben bliver hæklet i uendelige omg fra bunden - op, startende 

med fødderne. Vend ikke ved slutningen af omg. *Side mod dig = BS. 

*Start med AF. 

Omg 1: Fm 6 i en magisk cirkel (6 m). 

Omg 2: 2 fm i hver m omg ud (12 m). 

Omg 3: [Fm 1, 2 fm i næste m] 6 gange (18 m). 

Omg 4: [Fm 2, 2 fm i næste m] 6 gange (24 m). 

Omg 5: [Fm 3, 2 fm i næste m] 6 gange (30 m). 

Omg 6: [Fm 4, 2 fm i næste m] 6 gange (36 m). 

Omg 7-12: Fm 36 – 6 omg (36 m). 

Omg 13: Fm2sm x 8, fm 20 (28 m). 

Omg 14: Fm2sm x 10 – skift til HF ved den sidste fm2sm, fm 8 (18 m). 
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Du kan starte med at udstoppe benet her & efterhånden som arbejdet skrider frem... 

Fra omg 15 på benet, følg den metode TRADITIONEL eller TILFØJ-UNDERVEJS du har valgt. 

 

Omg 15-30: Fm 18 – 16 omg, km i den første m fra sidste omg, h/e med en lang ende (18 m). 

Føj en plet til benet nu eller senere som valgt. Ved hæftning nu, brug garnenden til at sy hver plet på med 

kastesting på det sted, du gerne vil have dem. 

Fyld benene færdige. Læg til side og forts til Giraffens Hale nedenunder…  

 

Hav to små + to store pletter pr ben klar. * Arbejd KUN i benets masker med mindre der står andet. Husk, at 

når pletten bliver tilføjet, sættes benets m på nålen først, derefter m fra pletten. 

Omg 15: Fm 10, fm 3 tilføj en stor plet, fm 5 (18 m). 
Omg 16-17: Fm 9, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 4 – 2 omg (18 m). 
Omg 18: Fm 3 tilføj en stor plet, fm 6, fm 1 hækl til plet, [fm 3, fm 1 hækl til plet] 2 gange (18 m). 
Omg 19: Fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 7, fm 3 hækl res m stor plet, fm 3, fm 1 hækl til plet (18 m). 
Omg 20: Fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 13, fm 1 hækl til plet (18 m). 
Omg 21: Fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 14 (18 m). 
Omg 22: Fm 3 hækl res m stor plet, fm 3, fm 2 tilføj en lille plet, fm 10 (18 m). 
Omg 23-24: Fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 9 – 2 omg 12 (18 m). 
Omg 25: Fm 6, fm 2 hækl res m lille plet, fm 5, fm 2 tilføj en lille plet, fm 3 (18 m). 
Omg 26-27: Fm 12, fm 1 hækl til plet t, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 2 – 2 omg (18 m). 
Omg 28: Fm 13, fm 2 hækl res m lille plet, fm 3 (18 m). 
Omg 29-30: Fm 18 – 2 omg, km i første m på sidste omg, h/e (18 m). 

Fyld benene færdige. Læg til side og forts til Giraffens Hale på næste side…  

 

Laves en i HF. 

Giraffens hale hækles i uendelige omg fra bunden - op. Vend 

ikke arb ved slutningen af omg. * Side mod dig = BS. 

Omg 1: Fm 4 i en magisk cirkel (4 m). 

Omg 2-7: Fm 4 – 6 omg, km i den første m af sidste omg, h/e (med en lang hale – traditionel) (4 m). 

Til hår: Klip 8-12 stykker, ca. 3-5” (8-13cm) i længden, i AF. Brug kortere stykker, hvis du bruger tråd (tyndt 

garn) eller længere stykker, hvis du bruger tykkere garn. Brug flere stykker til en tykkere hale og færre stykker 

til en tyndere hale. 
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Med en låsekrog-metode, hæftes håret på den nederste del af halen, indtil det er så fyldt som ønsket. Trim 

overskydende hår. 

 

Trin 1: Start i bunden og ud, indsæt hæklenålen i m fra top til bund. 

Trin 2: Fold en tråd til halv længde. Træk løkken delvis gennem m. 

Trin 3: Grib begge ender af tråden og træk dem gennem løkken. 

Trin 4: Gentag 2 omg rundt indtil halen er så tæt / tyk som ønsket. 

Læg til side og forts til Giraffens Krop i Del 4! 

 

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. 

Modelbilleder blev hæklet og designet af Rebeckah Ferger. Testet og gennemprøvet af mine testere 

Debra C., Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy B. og yderligere damer fra CAL – Crochet 

A Long Facebook Group, og teknisk redigeret af Theresa P. Mange tak til de damer!!! 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

