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Velkommen til Del 2 af Otis Giraf CAL! I denne del
hækler vi giraffens pletter...
Der er foto vejledninger (på bloggen) der viser
hvordan pletterne tilføjes kroppens dele, så du kan
få en idé om hvordan det fungerer.

Giraffens Pletter .................................................. 2

Hvis du følger video vejledningerne kan du se denne
sammenføjning i del 3, 4 og 6.

Se Videovejledningen Her ..................................

Der er også en video vejledning til hækling af
pletterne!

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!

Skriftlig Vejledning ............................................. 2
Tilføj-undervejs Instruktion ................................ 3
Skriftlig Vejledning & Reference Guide til Del 3, 4
& 6 ..................................................................... 3

Se denne del af CAL’en på min blog her:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-2

For at minimere syning til sidst, er det nødvendigt at hækle giraffens pletter først. Dette gælder hvis du følger
den anbefalede metode 2 – tilføj-undervejs. Hvis du følger den traditionelle metode, foretrækker du måske at
hækle pletterne til sidst. Denne del vil også vise hvordan pletterne hækles på / med undervejs.
Instruktion til hækling af Giraffens Pletter:
Der er to størrelse pletter – LILLE OG STOR. Begge er hæklet i uendelige omg. *Side mod dig = BS.
Lav 19 STORE pletter – 1 pr arm, 2 pr ben, 9 til kroppen & 4 til hovedet.
Lav 16 SMÅ pletter – 1 pr arm, 2 pr ben, 7 til kroppen & 3 til hovedet.
*Bemærk: Hvis du syr pletterne på giraffen senere, kan du selv skabe andre former og størrelser på pletterne
og/eller ændre antallet af pletter til din giraf.
* Brug AF.
Omg 1: Fm 4 (lille) eller 6 (stor) i en magisk cirkel (4 eller 6 m).
Omg 2: 2 fm i hver m omg rundt, km i første m af omg, h/e (med en lang hale – traditionel) (8 or 12 m).

Der er ingen grund til at hæfte ender, da du enten vil bruge enderne til at hæfte pletterne til kropsdelene, eller
du kan gemme dem inde i de respektive kropsdele efterhånden som du hækler dem med.
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I stedet for at have både foto vejledninger og separate vejledninger for begge størrelser pletter, vil deres
instruktioner blive kombineret, da det er det samme for begge størrelser. (Foto Tutorial for dette findes på blog)
De små pletter bliver tilføjet over 4 omg – 2 m fra pletten pr omg. Hvor, de stor pletter bliver tilføjet over 5 omg
– 3 plet masker er tilføjet på den første og sidste omg og 2 plet masker på de andre omg..
Trin 1: Hold pletten på hovedet, FS mod FS på bagsiden af arbejdet uanset hvilken kropsdel du arbejder på.
Trin 2: Stik først nålen i den næste maske på kropsdelen OG først derefter i den første/tilfældig maske på den

lille eller store plet. Der skulle nu være to masker på nålen → lav en fm for at hækle de to dele sm.
Trin 3: Træk plettens ender ind i kropsdelen før den næste maske hækles sammen.
Trin 4: Stik nålen i den næste maske på kropsdelen og i næste maske på pletten. To masker på nålen → lav
en fm for at hækle begge m sm. (Lille plet – HOP til Trin 6)
Trin 5: Gentag Trin 4 for de næste sæt af masker. (KUN stor plet)
Trin 6: Løft pletten opad, så plettens BS vender mod dig og pres den op langs kropsdelen – første omg af

plettens tilføjelse er færdig.
Trin 7: Når du kommer til masken lige over masken fra den første vedhæftning, sæt nålen i den pågældende

kropsdels næste maske OG i den nærmest tilgængelige maske på pletten. Der er nu to masker på nålen →
lav en fm her for at hækle de to dele sm.
Trin 8: Fm 3 (Stor plet) ELLER fm 2 (Lille plet) kun i maskerne på den pågældende kropsdel.
Trin 9: Sæt nålen i næste m på den pågældende kropsdel OG i den nærmest tilgængelige m på pletten. Der

er nu to masker på nålen → lav en fm her for at hækle de to dele sm – den næste omg af plettens
vedhæftning er færdig.
Trin 10: Gentag Trin 7-9 for de næste TO (Stor plet) ELLER EN (Lille plet) omg.
Trin 11: Når du kommer til masken lige over den første vedhæftning, sæt nålen i den næste maske på

kropsdelen OG i den nærmest tilgængelige maske på pletten. Der er nu to masker på nålen → lav en fm
her for at hækle de to dele sm. (Lille plet – HOP til Trin 13)
Trin 12: Sæt nålen i næste m på den pågældende kropsdel OG i den nærmest tilgængelige m på pletten. Der
er nu to masker på nålen → lav en fm her for at hækle de to dele sm. (KUN stor plet)
Trin 13: Gentag Trin 12 for at hæfte den sidste maske af pletten til den pågældende kropsdel – pletten er

tilføjet.
For fremtidig reference i hele mønsteret, kan du bruge følgende korte, farvekodede forkortelser for at gøre det
lettere at vedhæfte pletter efterhånden. Der vil være små variationer på disse trin, når pletten falder hvor der er
en udtagning eller indtagning. Hold dette i tankerne, mens du arbejder!
Trin 1-6 = fm 3 tilføj en stor plet; ELLER = fm 2 tilføj en lille plet.
Trin 7 or 9 = fm 1 hækl til plet.
Trin 11-13 = fm 3 hækl res m stor plet; ELLER = fm 2 hækl res m lille plet.

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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