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Velkommen til Del 5 af Otis Giraf CAL! I denne del 

hækler vi alle giraffens ansigtsdetaljer, inkl. Mule 

med broderede detaljer, Ører, Øjne (valgfri) og Horn. 

Foto vejledningerne til denne del (på bloggen) viser 

hvordan man laver de broderede detaljer på Mulen. 

Eller du kan bruge de komplette video vejledninger 

til alle ansigtsdetaljerne istedet!  

 

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

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

otis-giraffe-cal-part-5  

 

Giraffens Mule ..................................................... 2 

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

Skriftlig Vejledning for Brodering  ....................... 2 

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

Giraffens Ører ...................................................... 3 

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

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

Giraffens Øjne ..................................................... 4 

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

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

Giraffens Horn ..................................................... 4 

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

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

 

Lav 1. (Marker m hvor der skal broderes senere! Se tip-boks) 

Giraffens mule hækles i uendelige omg fra midten og ud.  Bagefter broderes 

næsebor og mund – der er en fotoinstruktion vedhæftet. Vend ikke ved 

slutningen af omg. *Side mod dig = BS. 

*Brug HF.  

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 1, [2 fm i næste m, fm 2] 5 gange, 2 fm i næste 

m, fm 1 (24 m). 

Omg 5-8: Fm 24 – 4 omg (24 m). 

Omg 9: [Fm 1, 2 fm i næste m] 12 gange, km i den første 

m af sidste omg, h/e (med en lang hale – traditionel) (36 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 2-4 – TIPS: Brodér funktioner senere! 

 Omg 2: #5-6 (højre næsebor) + #11-12 

(venstre næsebor). 

 Omg 4: #1-7 (mund). 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Brug følgende trin og foto instruktion som en vejledning… Du kan tilpasse næseborene efter egen smag, bare 

husk på maskerne #22-29 og maskerne #4-10 er henholdsvis top og bund af mulen. 

Trin 1: Tråd en lang ende af AF på en gobelinnål – bind en knude i den ene ende. 

Trin 2: Indsæt nålen i m #6 på mulen i omg 2 fra indersiden (BS) og ud (RS). 

Trin 3: Gå tilbage igennem maske mellemrummet nedenunder hvor du lige kom (#5 fra omg 2), og lås garnet 

på plads ved at stikke nålen gennem garnet/tråden før knuden og stram til. 

Trin 4: Gå tilbage ud gennem det første maske mellemrum og kom tilbage ind gennem det andet maske 

mellemrum et par gange. Ved anden eller tredje gang, kom tilbage gennem maske mellemrummet i omg 1, 

nedenunder den første m som former en trekant med maskerne fra det andet næsebor. Vikl omkring det 

første og tredje maske mellemrum det samme antal gange. Første næsebor er fuldført. 

Trin 5: På indersiden (BS), krydses over til m #11 på omg 2  (4 m mellemrum) for at starte det andet næsebor.  

Trin 6: Gå tilbage gennem det maske mellemrum nedenunder det du lige kom ud af (#12 fra omg 2) og vikl 

rundt om disse maske mellemrum et par gange, som du gjorde ved det første næsebor. 

Trin 7: Gå tilbage ud gennem det fjerde maske mellemrum og kom tilbage ind gennem det maske mellemrum 

i omg 1 under den 4. m som danner en trekant. Vikl omkring det fjerde og det sjette maske mellemrum det 

samme antal gange. Andet næsebor er fuldført. 

Munden er i fortsættelse af næseborene … 

Trin 1: Stik nålen ud gennem maske mellemrummet under det femte maske mellemrum i næseboret (eller m 

#12 i omg 2). 

Trin 2: Fra ydersiden (RS), kryds over til den anden side og gå tilbage ud gennem maske mellemrummet under 

det andet næsebors maske mellemrum. 

Trin 3: Stik nålen tilbage ud gennem mundens midterste maske mellemrum, så det kommer ud ovenover smilet. 

Vikl det rundt om smilet og gå tilbage gennem samme maske for at låse/holde det på plads. *Valgfrit trin. 

Trin 4: Til sidst hæftes de løse garnender fra næseborene og munden ved at vikle dem om trådene på bagsiden 

(BS). Bind en dobbelt knude og klip af. 

Mulen bliver udstoppet senere. Læg til side og fort til Giraffens Ører nedenunder…  

 

Lav 2. Giraffens ører hækles med vending, buede rækker fra midten og ud. 
*Ulige rk = RS. **Brug HF. 

Rk 1: Fm 6 i en magisk cirkel, lm 1, vend (6 m). 

Rk 2: 2 spejl fm i hver m rundt, lm 1, vend (12 m). *Spejl fm i hver skaber en 

karakteristisk RS. 

Rk 3: 2 fm i første m, fm 2, 2 fm i næste m, fm 4, 2 fm i næste m, fm 2, 2 fm i næste m, 

lm 1, vend (16 m). 

Rk 4: spejl alle m i denne rk → fm 4, *2 fm i næste m, fm 1, 2 fm i næste m,** fm 2, gen 

fra * til **, fm 4, lm 1, h/e (med en lang hale – traditionel) (20 m). 

Læg til side og forts til Giraffens Øjne eller til Giraffens Horn på næste side. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
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Lav 2, ELLER SPO denne instruktion hvis din giraf får sikkerhedsøjne. 

Giraffens øjne hækles i uendelige omg fra midten og ud. Vend ikke 

ved slutning af omg. *Side mod dig = RS. 

*Start med sort. 

Omg 1: (Fm 1, hstm 2, fm 1) i en magisk cirkel, km i første m af omg, h/e (4 m). 

Omg 2: Lav en km i øjenfarve & med RS mod dig → fm i den samme m som km fra sidste omg blev lavet, fm 

1 i samme m, 2 hstm i hver af de næste 2 m, 2 fm i sidste m (8 m). 

Omg 3: 2 fm i næste m, fm 2, 2 hstm i hver af de næste 2 m, fm 2, 2 fm i næste m, km i den første m af sidste omg, 

h/e (med en lang hale – traditionel) (12 m). 

Bemærk: Start ender vil senere blive brugt til at udstoppe øjnene. Læg til side og forts til Giraffens Horn 

nedenunder... 

 

 

Lav 2. 

Giraffens horn hækles i uendelige omg fra top til bund. Vend ikke ved slutning af 

omg.. *Side mod dig = BS. 

*Start med AF. 

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

Omg 2: 2 fm i hver m rundt (8 m). 

Omg 3: 2 fm i hver m rundt (16 m). 

Omg 4-7: Fm 16 – 4 omg (16 m). 

Omg 8: Fm2sm i BL x 4 – skift til HF ved den sidste fm2sm, fm 8 (12 m). 

Omg 9-15: Fm 12 – 7 omg, km i den første m af sidste omg, h/e (med en lang hale – traditionel) (12 m). 

Udstop hornene. Læg til side og forts til Giraffens Hoved i Del 6! 

 

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/

