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Velkommen til Del 4 af Otis Giraf CAL! I denne del 

hækler vi giraffens krop. 

Du kan vælge at sammenføje pletterne og lemmerne 

imens du hækler kroppen, ELLER du kan sy dem på 

senere - DU VÆLGER SELV.  

Foto vejledninger til denne del (på bloggen) viser 

sammenføjningen af arme og ben, eller du kan følge 

de komplette video vejledninger til kroppen istedet! 
*Note, video vejledningerne er med tilføj-undervejs 

metoden, så du erstatter evt. “samlende” masker med en 

alm. fm eller fm2sm (alt efter masken). 

 

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

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

otis-giraffe-cal-part-4  

Giraffens Krop  .................................................... 2 

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

Traditionel Instruktion ..................................... 2 

Tilføj-Undervejs Instruktion ............................. 3 

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

 

 

 

 

Lav en i HF. 

Giraffens krop laves i uendelige omg fra bunden og op. Vend ikke ved slutningen af omg. *Side mod dig = BS. 

Følg den TRADITIONEL eller TILFØJ-UNDERVEJS instruktion som du har valgt. 

 

Brug tips-kasserne til markering af masker for nem syning senere! 

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: [Fm 5, 2 fm i næste m] 6 gange (42 m). 

Omg 8: [Fm 6, 2 fm i næste m] 6 gange (48 m). **Se første tip-kasse før start af omg 9. 

Omg 9-14: Fm 48 – 6 omg (48 m). 

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! 

Omg 9 – TIPS: Sy BEN + HALE til kroppen senere! 

Mærk m #7-14 (højre bens placering, #28-35 (venstre bens 

placering) og #45-46 (halens placering) på omg 9. 

 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
https://youtu.be/D2fVklf6VJ4
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Start indtagnings omg … 

Omg 15: [Fm 6, fm2sm i BL] 6 gange (42 m). 

Omg 16: [Fm 5, fm2sm i BL] 6 gange (36 m). 

Omg 17-18: Fm 36 – 2 omg (36 m). 

Omg 19: [Fm 4, fm2sm i BL] 6 gange (30 m). *Se anden tips-kasse før start af omg 20. 

Omg 20: [Fm 3, fm2sm i BL] 6 gange (24 m).  

Start halsens omg… 

Omg 21: Fm 5, fm2sm i BL x 2, fm 6, fm2sm i BL x 2, fm 5 (20 m). 

Du kan starte med at udstoppe kroppen her… 

Omg 22-29: Fm 20 – 8 omg (20 m). 

Omg 30: Fm 4, fm2sm i BL, fm 8, fm2sm i BL, fm 4, km til at samle omg, h/e med en lang ende (18 m). 

Færdiggør udstopning af krop og hals. 

Pres benenes åbning sammen, så du får en lige linje med masker – sørg for at maskerne 2 & 4 og maskerne 11 

& 13 på benet bliver parret og presset sammen (det vil blive parallelt med tåens midte). Brug kastesting og de 

respektive ender til at sy benene på ved de markerede m fra omg 9 på kroppen – Sørg for at sy højre ben til m 

#14 og sy venstre ben til m #28. Hæft ende. 

Pres halens åbning sammen, så der dannes en lige linje i maskerne. Brug kastesting og halens ende og sy halen 

til de markerede masker fra omg 9 på kroppen. Hæft ende. 

Pres armenes åbning sammen, så du former en lige linje i maskerne – sørg for at 1. & 12. maske og 6. & 7. 

maske fra armen er presset og parret sammen (så vil hænderne pege lodret ned). Brug kastesting og armenes 

respektive ender, til at sy armene til de markerede masker fra omg 20 på kroppen – sørg for hånden vender mod 

kroppen. Hæft ende. 

Hæft alle ender på lemmerne. Læg til side og forts til Giraffens Mule i Del 5! 

 

Hav ben, arme, hale og 7 små + 9 store pletter klar. *Arbejd KUN i kroppens masker med mindre andet 

anvises. Husk, de steder lemmerne hækles på, går hæklenålen gennem kroppens m først. Plus, find tips-kasse 

før start af vedhæftning for anvisning af omg og placering af lemmerne! 

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, fm 2 tilføj en lille plet, fm 1 i samme krops m –en udt, fm 1, 2 fm i næste m, fm 2 

tilføj en stor plet, fm 1 SAMME krops m til næste plet m – en udt, [fm 1, 2 fm i næste m] 2 gange (18 m). 

Omg 4: Fm 2, *fm 1 hækl til plet, fm 1 i samme krops m – en udt,** fm 1, fm 1 hækl til plet, 2 fm i næste m, fm 

2, gentag fra * til **, fm 2, gentag fra * til **, fm 2, 2 fm i næste m, fm 1, fm 2 tilføj en stor plet, fm 1 hækl 

samme krops m til næste plet m –en udt (24 m). 

Omg 5: Fm 2, fm 1 hækl til plet, 2 fm i næste m, fm 1 hækl til plet, fm 2, 2 fm i næste m, fm 3, * fm 1 hækl til plet, 

fm 1 i samme krops m – en udt,** fm 2, fm 1 hækl til plet, 2 fm i næste m, fm 4, fm 1 hækl samme krops m til 

plet – en udt, fm 3, gentag fra * til ** (30 m). 

Omg 20 – TIPS: Sy ARME til kroppen senere! 

Mærk m #4-9 (højre arms placering) og #16-21 

(venstre arms placering) på omg 20. 
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Omg 6: Fm 3, fm 2 hækl res m lille plet, fm 1 i samme krops m – en udt, fm 4, 2 fm i næste m, fm 2, fm 1 hækl 

til plet, fm 1, 2 fm i næste m, fm 1 hækl til plet, fm 3, 2 fm i næste m, fm 4, fm 1 hækl til plet, fm 1 i samme 

krops m – en udt, fm 3, fm 1 hækl til plet, 2 fm i næste m (36 m). 

Omg 7: [Fm 5, 2 fm i næste m] 2 gange, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 1 hækl SAMME krops m til næste plet m – en 

udt, fm 1 hækl res m stor plet, fm 4, 2 fm i næste m, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 1 i samme krops m – en udt, 

fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 2, 2 fm i næste m (42 m). 

Omg 8: [Fm 6, 2 fm i næste m] 2 gange, fm 3 tilføj en stor plet, fm 3, [2 fm i næste m, fm 6] 2 gange, fm 1, fm 1 i 

samme krops m til næste plet m – en udt, fm 2 hækl res m stor plet, fm 4, 2 fm i næste m (48 m). 

 

Omg 9 (ben/hale tilføjnings omg): Fm 6. Start med højre ben → hold benet så de samlede m holdes parallelt med tåen 

og så tåen peger ud fra maskemarkøren / dig – fm over de næste 8 krops m, så de hækles sm med benets 8 

sæt parallelle m, (hækl m #11 & #13 af benet til først, fulgt af m #10 & #14 og så videre; slut med m #4 & #2 – m #12 

& #3 på BEGGE ben springes over) – højre ben er tilføjet. Fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 7. 

Gentag den samme instruktion til venstre ben → hækles til de næste 8 krops m – denne gang peger tåen mod dig, 

men stadig fra maske markøren (hækl m #2 & #4 fra dette ben først, derefter m #1 & #5, #18 & #6 og så videre; slut 

med m #13 & #11) – venstre ben er tilføjet. Fm 3 tilføj en stor plet, fm 6. Begynd at vedhæfte halen → fm over de 

næste 2 krops m så de hækles sm med de 2 sæt af halens m – halen er tilføjet. Fm 2. (48 m).  

Omg 10: Fm 9, fm 3 tilføj en stor plet, [fm 3, fm 1 hækl til plet] 2 gange, fm 7, fm 2 tilføj en lille plet, fm 5, fm 1 

hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 9 (48 m). 

Omg 11: fm 2 tilføj en lille plet, fm 6, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 

hækl til plet, fm 6, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 4, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, 

fm 8, fm 1 hækl til plet (48 m). 

Omg 12: Fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 5, [fm 1 hækl til plet, fm 3] 2 gange, fm 3 hækl res m stor plet, fm 7, fm 1 

hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 4, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 8, fm 1 hækl til plet (48 

m). 

Omg 13: Fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 9, fm 2 tilføj en lille plet, fm 

3, fm 2 hækl res m lille plet, fm 6, fm 3 hækl res m stor plet, fm 10 (48 m). 

Omg 14: fm 2 hækl res m lille plet, fm 7, fm 3 hækl res m stor plet, fm 9, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til 

plet, fm 5, fm 3 tilføj en stor plet, fm 9, fm 2 tilføj en lille plet, fm 4 (48 m). 

Start indtagnings omg… 

Omg 15:  ALLE fm2sm hækles i BLK → [fm 6, fm2sm] 2 gange, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm2sm, fm 1 hækl til 

plet, fm 4, fm 1 hækl til plet, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm2sm, fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 

hækl til plet, fm 1, fm2sm (42 m). 

Omg 9 – TIPS til tilføjning af BENENE + HALEN: 

Hold benet eller halen lodret til BAGSIDEN af arbejdet, med RS sammen. For hver tilføjningsmaske, 

arbejdes gennem 3 lag masker, hvor hæklenålen går gennem kroppens maske først (BS mod RS – lag 

1), og derefter gennem de to parallelle ben/hale masker (RS mod BS – lag 2 & BS mod RS – lag 3). Når 

alle 3 masker er på hæklenålen, færdiggør fm, derved hæftes ben/hale til kroppen. 
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Omg 16: ALLE fm2sm hækles i BLK → fm 2, fm2sm, fm 1, fm 2 tilføj en lille plet, fm 2, fm2sm, fm 5, fm2sm, 

fm 1, fm 2 hækl res m lille plet, fm 2, fm2sm, fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm2sm, fm 3, fm 

1 hækl til plet, fm2sm, fm 1 hækl til plet, fm 2 (36 m). *Bemærk: Indtagning i denne omg opstår i en anden 

rækkefølge end indtagning ved Metode 1. Dette skyldes placering af en plet. 

Omg 17: Fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 6, fm 3 tilføj en stor plet, fm 6, fm 1 hækl til plet, fm 

3, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 2 hækl res m lille plet, fm 2 (36 m). 

Omg 18: Fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 6, 

fm 3 hækl res m stor plet, fm 10 (36 m). 

Omg 19: ALLE fm2sm hækles i BLK → fm 2, fm2sm, fm 2 hækl res m lille plet, fm 2, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl til 

plet, fm 1, fm2sm, fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 2, [fm2sm, fm 4] 2 gange, fm2sm, fm 2 (30 m). *Bemærk: Samme 

note som ved omg 16. 

 

Omg 20 (arm tilføjelses omg): Hækl ALLE fm2sm i BLK → fm 3. Start med at vedhæfte højre arm → hold arm so 

pressed sts run perpendicular with the hand tip which points towards bod hold armen så de sammenlagte m går lodret, 

med håndens spids vendt ind mod kroppen – * Fm2sm hækl de næste 2 krops m sm med m #6 & #7 fra armen. 

Fm over de næste 3 krops m, idet de bliver hæklet sm med de næste 3 sæt af armens sammenlagte m 

(hækl til m #5 & #8 fra armens m, derefter m #4 & #9, så m #3 & #10). Fm2sm hækl de næste 2 krops m sm med 

m #2 & #11 fra armen.** Fm 1 hækl den næste krops m med det sidste sæt af armens m OG til den nærmest 

ledige plet m (hæklenålen vil gå gennem 4 m lag før du fuldfører denne fm) – højre arm fastgjort. Fm 2, spo 1 m, 

fm 1 hækl til plet, fm 3. Start vedhæftning af venstre arm → hold denne arm ligesom den højre arm – gen fra * 

til ** or at hækle venstre arm til; fm 1 hækl de næste krops m sm med det res sæt af armens m – venstre 

arm fastgjort. Fm 2, fm2sm (24 m). 

Start halsens omg… 

Omg 21: Hækl ALLE fm2sm i BLK → fm 5, fm2sm x 2, fm 3 hækl res m stor plet, fm 3, fm2sm x 2, fm 3 tilføj en 

stor plet, fm 2 (20 m).  

Du kan starte udstopning af kroppen her… 

Omg 22-23: Fm 14, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 1 – 2 omg (20 m). 

Omg 24: Fm 1, fm 3 tilføj en stor plet, fm 7, fm 2 tilføj en lille plet, fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, 

fm 1 (20 m). 

Omg 20 – TIPS til tilføjelse af ARME: 

Hold armen lodret til BAGSIDEN af arbejdet, RS mod RS. For hver m der hæftes, hækles gennem 3 lag 

af masker ad gangen, hvor hæklenålen først går gennem kroppens maske (VS mod RS – lag 1), og 

derefter gennem armens parallelle masker (RS mod VS – lag 2 & VS mod RS – lag 3). Når alle 3 masker 

er på hæklenålen, hækles fm færdig, derved hæftes armen til kroppen. 

Da omg 20 er en indt omg, vil der være et par indt kropsmasker, som falder hvor armen hækles til. I 

dette tilfælde går hæklenålen gennem BL af 2 kropsmasker først, OG derefter gennem de 2 arm masker. 
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Omg 25: Fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 1, fm 3 

hækl res m stor plet, fm 2 (20 m). 

Omg 26: Fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 6 (20 m). 

Omg 27: Fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 6, fm 2 hækl res m lille plet, fm 7 (20 m). 

Omg 28: Fm 1, fm 3 hækl res m stor plet, fm 16 (20 m). 

Omg 29: Fm 20 (20 m). 

Omg 30: Hækl ALLE fm2sm i BLK → fm 4, fm2sm, fm 8, fm2sm, fm 4, km i omg første m, h/e med en lang 

ende (18 m). 

Hæft alle ender på lemmerne. Læg til side og forts til Giraffens Mule i Del 5! 

 

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/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/

