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Velkommen til Del 6 af Otis Giraf CAL! I denne del
hækler vi giraffens hoved. Du kan vælge at hækle
pletterne og ansigtsdetaljerne ind imens du hækler
hovedet, ELLER du kan sy dem på senere - DU
VÆLGER SELV.

Giraffens Hoved .................................................. 2

Der er foto vejledninger til denne del (på bloggen)
der viser sammenføjningen af Horn, Ører, Øjne og
Mule.

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

Skriftlig Vejledning ............................................. 2
Traditionel Instruktion ..................................... 2
Se Video Vejledningen Her ..................................

Eller du kan du kan bruge de komplette video
vejledninger til hovedet istedet! *Note, video
vejledningerne er med tilføj-undervejs metoden, så du
erstatter evt. “samlende” masker med en alm. fm eller
fm2sm (alt efter masken.

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!

Se denne del af CAL’en på min blog her:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-6

Lav en i HF.
Giraffens hoved hækles i uendelige omg fra toppen og ned. Vend ikke ved
slutningen af omg. *Side mod dig = BS.
Følg den TRADITIONELLE eller TILFØJ-UNDERVEJS instruction du har valgt.

Brug tipskasserne til at markere hoved maskerne for nem påsyning senere!
Omg 1: Fm 6 i en magisk cirkel (6 m).
Omg 2: 2 fm i hver m omg ud (12 m). *Se første tips
kasse inden start af omg 3.
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 3-6 – TIPS: Sy hornene på hovedet senere!





Omg 3: #8-9 (højre) + #17-18 (venstre).
Omg 4: #9 & 13 (højre) + #21 & 1 (venstre).
Omg 5: #10 & 16 (højre) + #25 & 1 (venstre).
Omg 6: #13-18 (højre) + #31-35 & 1 (venstre).

Omg 6: [Fm 4, 2 fm i næste m] 6 gange (36 m).
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Omg 7: [3 fm i hver af de næste 2 m, fm 16] 2
gange (44 m). *Se den respektive tipskasse,
den anden & tredje før start af omg 8 & 9..
Omg 8-9: Fm 44 – 2 omg (44 m).

Omg 8-9– TIPS: Sy ØRERNE på hovedet senere!
 Omg 8: #18-20 (højre) + #43-44 (venstre).
 Omg 9: #1 (venstre).

Omg 10: [2 fm i hver af de næste 2 m, fm 20] 2
gange (48 m). * Se den fjerde tipskasse før start af omg 13.
Omg 11-18: Sc 48 – 8 omg (48 m). * Ved brug af sikkerhedsøjne? Marker m #8 & #16 på omg 11, så du ved hvor
de skal hæftes på senere.

Hæft sikkerhedsøjne på NU til maskerne #8 & #16 på omg 11 hvis det er dem du bruger.
Omg 19: [Fm 6, fm2sm i BL] 6 gange (42 m).
Omg 20: [Fm 5, fm2sm i BL] 6 gange (36 m).
Omg 21: [Fm 4, fm2sm i BL] 6 gange (30 m).
Omg 22: [Fm 3, fm2sm i BL] 6 gange (24 m).
Omg 23: [Fm 2, fm2sm i BL] 6 gange, km i omg
første m, h/e (18 m).

Fyld hovedet helt.

Omg 9-13 – TIPS: Sy ØJNENE på hovedet senere!





Omg 9: #6-8 (venstre) + #12-14 (højre).
Omg 10: #7 & 11 (venstre) + #13 & 17 (højre).
Omg 11-12: #6 & 11 (venstre) + #13 & 18 (højre).
Omg 13: #8-10 (venstre) + #14-16 (højre).

Omg 13-23 – TIPS: Sy MULEN på hovedet senere!

Brug garn-enden fra kroppen og kastesting, sy
giraffens hoved til kroppen med 2 kastesting pr
maske for at sikre det. Sørg for at den sidste
maske på kroppen er ud for den sidste maske på
hovedet (masker #9-13 = krop-forside; masker #184 = krop-bagside; masker #5-9 = hoved-forside;
masker #14-18 = hoved-bagside).

Efter hvert sting, strammes til. Før du syr
åbningen helt sammen, fyldes giraffens hals en
smule mere. Sy åbningen færdig. Hæft ende.












Omg 13: #9-16 (parres med de 8 mule m).
Omg 14: #7-8 (venstre) + #17-18 (højre).
Omg 15-16: #7 (venstre) + #18 (højre).
Omg 17: #7 (venstre) + #18-19 (højre).
Omg 18: #7 (venstre) + #19 (højre).
Omg 19: #8 (venstre) + #18 (højre).
Omg 20: #7 (venstre) + #16 (højre).
Omg 21: #6 (venstre) + #13 (højre).
Omg 22: #5 (venstre) + #12 (højre).
Omg 23: #4-8 (parres med mulens nederste 7 m).

Derefter, brug kastesting og de respektive ender
fra hver del, sy mulen, ørerne (fold først ørerne til
halve, så sy den flade side på plads), hornene (den udhængende side er forsiden) og øjnene på hovedet. Brug
tipskasserne som hjælp til placering.
Til sidst, hæft alle pletterne hvor du vil have dem på samme måde.
Tråd nålen med den pågældende plets ende. Derefter, brug kastesting til at sy pletten på det valgte sted. Hæft
ende ved at hæfte enden eller stop den ind i kroppen for at skjule den. Gentag for alle pletter.

Hav horn, ører, øjne, mule og 3 små + 4 store pletter klar.
*Arbejd KUN i hovedets masker med mindre andet anvises.
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Husk, at når ansigtets dele bliver tilføjet, går nålen først gennem hovedets maske.
Plus, find VIGTIGE tipskasser før starten af ansigtets dele vedhæftes, og til at hjælpe med placering!
Omg 1: Fm 6 i en magisk cirkel (6 m).
Omg 2: 2 fm i hver m omg ud (12 m).

Omg 3-6 – TIPS til at tilføje HORNENE:
Hornene bliver tilføjet over 4 omg. På omg 3, holdes hornene på hovedet til BAGSIDEN af arbejdet, så
RS presses sammen. Efterhånden som hornene bliver tilføjet, trækkes hornets garn-ende ind i hovedet.
For hver sammenføjnings maske, arbejdes gennem 2 lag af masker, hvor hæklenålen går gennem
hovedets maske først (BS to RS – lag 1), OG derefter gennem hornets maske (se note nedenfor – lag
2). Når begge masker er på hæklenålen, fuldføres fm, hermed tilføjes hornet til hovedet.
Note: For at tilføje hornene, stikkes hæklenålen i hornets masker fra RS mod BS i de første 2 omg af
tilføjelsen. Derefter skiftes til at stikke hæklenålen fra BS mod RS ved de resterende tilføjelses omg.
Da omg 3-6 er udtagnings omg, vil der være et par hovedmasker med udtagning, hvor hornet bliver
tilføjet.
Omg 3: [Fm 1, 2 fm i næste m] 2 gange, fm 1. Start med at vedhæfte højre horn → hold hornet så den overlappende
spids peger mod maskemakøren og til højre – fm 1 hækl den næste hoved m sm med den 2. fra sidste horn

m; fm 1 hækl samme hoved m sm med næste (3 fra sidste) horn m – første højre horn m er vedhæftet. [Fm
1, 2 fm i næste m] 2 gange, fm 1. Start med at vedhæfte venstre horn → hold hornet så overlappende spids peger
mod maskemakøren og mod venstre – fm 1 hækl næste hoved m sm med 8. fra sidste horn m; fm 1 hækl
samme hoved m sm med næste (9 fra sidste) horn m – første venstre horn m er vedhæftet (18 m).
Omg 4: [Fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige horn m, fm 1, 2 fm i næste m, fm 2, 2 fm i næste
m, fm 1 join the next head st tog with the nearest avail horn st, fm 1, 2 fm i næste m] 2 gange (24 m).
Omg 5: Fm 1 join the next head st tog with the nearest avail horn st, fm 2, 2 fm i næste m, fm 4, fm 1 hækl

samme hoved m sm med nærmeste ledige horn m – skaber en udt, fm 3, 2 fm i næste m, fm 1 hækl næste
hoved m sm med nærmeste ledige horn m, fm 2, 2 fm i næste m, fm 1, fm 3 tilføj en stor plet, fm 1 hækl
samme hoved m sm med nærmeste ledige horn m – skaber en udt, fm 3, 2 fm i næste m (30 m).
Omg 6: Fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige horn m, fm 3, 2 fm i næste m, fm 4, 2 fm i næste
m, sc join the next 5 head sts tog with the next 5 horn sts, m hækl næste 5 hoved m sm med næste 5 horn

m, fm 1 hækl samme hoved m sm med sidste horn m – skaber en udt – højre horn er tilføjet. Fm 4, 2 fm i
næste m, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, , fm 1 i samme hoved m– skaber en udt, fm hækl næste
5 hoved m sm med sidste 5 horn m – venstre horn er tilføjet. Fm 1 i samme hoved m – skaber en udt (36
m).
Omg 7: 3 fm i hver af de næste 2 m, fm 16, fm 1 tilføj en lille plet, fm 1 hækl næste lille plet m til den SAMME hoved
m – skaber en udt, fm 1 i samme hoved m tredje gang – skaber en anden udt i samme hoved m, 3 fm i
næste m, fm 4, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 7 (44 m).
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Omg 8-9 – TIPS til at hækle ØRERNE ind:
Ørerne bliver tilføjet over 3 masker hver. Fold hvert øre i halve så RS bliver lagt sammen. De sidste 3
omg af begge lag er tilføjet til hovedet. Hold øret omvendt til hovedet, flad-side-op på BAGSIDEN af
arbejdet, så dets BS bliver lagt mod RS af hovedet. træk ørets ende ind i hovedet.
For hver sammenføjnings maske, hækles gennem 3 lag af masker på en gang, sådan at hæklenålen
går gennem hovedets maske først (BS mod RS – lag 1), OG derefter gennem to lag af øre maske (BS
mod RS – lag 2 & RS to BS – lag 3). Når alle 3 masker er på hæklenålen, fuldføres fm, derved tilføjes øret
til hovedet.
 For højre/første øre, startes sammenføjnings-masker fra ørets sidste omgang. Hækl baglæns langs
den flade side, for at vedhæfte de næste to lag maskesæt fra kantens forrige 2 omg.
 For venstre/andet øre, start sammenføjnings-masker fra den modsatte side på ørets anden
omgang. Hækl fremad langs den flade side, for at vedhæfte de næste to lag maskesæt fra kanten.
Omg 8: Fm 17. Start vedhæftning af højre øre → hold øret så den åbne ende af folden peger mod maskemakøren og
mod højre – fm 1 hækl næste hoved m sm med første OG sidste m af ørets sidste omg; fm hækl næste 2

hoved m sm med næste de 2 maske-sæt af ørets side masker, fra respektive omg 3 & 2 – højre øre er
vedhæftet. Fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 7, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm
5. Start vedhæftning af venstre øre → hold øret så den åbne ende af folden peger mod maskemakøren og mod
venstre – fm 1 hækl næste hoved m sm med maske-sættet fra ørets side masker fra omg 2 af øret; fm 1
hækl næste hoved m sm med maske-sættet fra ørets side masker fra omg 3 af øret (44 m). *Bemærk:
Venstre øres sidste maske vedhæftes i omg 9.

Omg 9-13 – TIPS til at hækle de HÆKLEDE ØJNE ind (Spring over ved brug af sikkerheds-øjne):
Øjnene bliver hæklet ind i løbet af 5 omg. Ved omg 9 tilføjelse, holdes øjet omvendt til BAGSIDEN af
arbejdet, så RS presses sammen. Derefter, løftes øjnene op ved de resterende tilføjelses omgange.
Inden sidste omg af øjets vedhæftning, fyldes øjnene med deres ender.
For hver sammenføjnings maske, arbejdes gennem 2 lag af masker ad gangen, hvor hæklenålen går
gennem hovedets maske først (BS to RS – lag 1), OG derefter gennem øjets maske (se bemærk
nedenfor – lag 2). Når begge masker er på hæklenålen, fuldføres fm, herved tilføjes øjet til hovedet.
Bemærk: Ved vedhæftning, stikkes hæklenålen i øjets maske fra RS mod BS ved første omgang.
Derefter, skiftes til at stikke hæklenålen fra BS mod RS for de resterende tilføjelses omgange.
EN TING MERE: Øjnene er ikke en perfekt cirkel, så jeg foreslår hvor du skal begynde vedhæftningen
af dem. Dog, kan du lege med dine øjnes placering og tilpasse hvilken side af øjnene der skal være
øverst. Marker de øverste 3 masker på hvert øje og vedhæft disse masker først i omg 9. Venstre øje
vedhæftes først.
Omg 9: Fm 1 hækl næste hoved m sm med første OG sidste m af ørets sidste omg – venstre øre er vedhæftet.

Fm 4. Start vedhæftning af venstre øje → fm over de næste 3 hoved m medens de hækles sm med 4., 5. &
6. øjen m (i den rækkefølge med mindre du ændrer øjets position) – venstre øjes første m er tilføjet. Fm 3. Start
vedhæftning af højre øje → fm over de næste 3 hoved m medens de hækles sm med 7., 8. & 9. øjen m (i
den rækkefølge med mindre du ændrer øjets position) – højre øjes første m er tilføjet. fm 7, fm 1 hækl til plet, fm
2, fm 1 hækl til plet, fm 8, fm 3 hækl res m stor plet, fm 5, fm 2 tilføj en lille plet, fm 1 (44 m). *Se bemærk om
sikkerhedsøjne næste side.
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Brug af sikkerhedsøjne? Følg den samme m anvisning over omg 9-13. Ignorer anvisning om
øjnenes vedhæftning. I stedet, hækles 1 fm i hver af fm. OG, marker maskerne #8 & #16 af omg 11.
Omg 10: 2 fm i hver af de næste 2 m, fm 2, * fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige øjen m, fm

3, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige øjen m,** fm 1, gen from * to **, fm 7, fm 1 hækl til
plet, fm 1 hækl SAMME hoved m til næste plet m – skaber en udt, 2 fm i næste m, fm 16, fm 1 hækl til plet, fm
2, fm 1 hækl til plet (48 m).
Omg 11: Fm 5, * fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige øjen m, fm 4, fm 1 hækl næste hoved

m sm med nærmeste ledige øjen m,** fm 1, gen from * to **, fm 26, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til
plet (48 m). * Brug af sikkerhedsøjne? Marker m #8 & #16 nu, så du ved hvor de senere skal vedhæftes.
Omg 12: Fm 5, * fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige øjen m, fm 4, fm 1 hækl næste hoved

m sm med nærmeste ledige øjen m,** fm 1, gen from * to **, fm 14, fm 3 tilføj en stor plet, fm 10, fm 2 hækl
res m lille plet, fm 1 (48 m).
Hold pause her for at stoppe øjnenes ender i de respektive øjne …
Omg 13-23 – TIPS til mulens vedhæftning:
Mulen vedhæftes over de resterende 11 omg. Ved omg 13 vedhæftning, holdes mulen omvendt til
BAGSIDEN af arbejdet, så RS bliver presset sammen. Maskerne #29 til #22 af mulen er de første 8
masker der bliver vedhæftet til hovedet i omg 13 hvor øjnenes vedhæftning bliver afsluttet. Efter omg
13 er færdig, løftes mulen op efterhånden som de sidste omgange bliver hæklet.
For hver vedhæftende maske, hækles gennem 2 lag af masker (3 lag for omg 13), hvor hæklenålen
går gennem hovedets maske først (BS mod RS – lag 1), så gennem øjets maske (BS mod RS – lag 2,
kun hvor det er relevant på omg 13), OG derefter gennem mulens masker (see note below – layer 2 or
layer 3 for rnd 13). Når begge eller alle 3 masker er på hæklenålen, fuldføres fm, herved vedhæftes
mulen til hovedet.
Bemærk: Ved vedhæftningen stikkes hæklenålen i mulens masker fra RS mod BS ved de første 5
omgange af vedhæftningen. Derefter skiftes til at stikke hæklenålen fra BS mod RS ved de sidste
vedhæftnings omgange.
Omg 19-23 er indtagnings omgange. Det betyder at nogle af indtagningerne vil være hvor mulens
masker bliver vedhæftet. I dette tilfælde, går hæklenålen gennem BL af de to hoved masker først, OG
derefter gennem mulens masker.

Omg 13: Fm 7, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmeste ledige øjen m. Start vedhæftning af mulen
medens du færdiggør øjnenes vedhæftning → hold mulen så de øverste 8 m er på linje med de næste 8 hoved m

– fm 1 hækl til næste hoved m sm med næste øje m OG den 8. af mulens m; fm 1 hækl næste hoved m
sm med sidste øje m OG den næste (9 fra sidste) mule m – venstre øje er vedhæftet. Fm over de næste 3
hoved m medens de hækles sm med de næste 3 mule m; fm over de næste 3 hoved m medens de hækles
sm med de sidste 3 øje m OG de næste 3 mule m – højre øje er vedhæftet + første mule m vedhæftet. Fm
15, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 12 (48 m).
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Bemærk, hvordan hovedet hækles i retning mod uret som mulen bliver vedhæftet. Bemærk også
hvordan hæklenålen indsættes i RS af mulen, mod indersiden som mulen bliver vedhæftet.
Omg 14: Fm 6, fm 1 hækl næste hoved m sm med den 2. nærmest ledige (6 fra sidste) mule m; fm 1 hækl

næste hoved m sm med næste (7 fra sidste) mule m; fm 8, fm over næste 2 hoved m hvor de bliver hæklet
sm med de 2 nærmeste ledige mule m; fm 13, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 12 (48 m).
Omg 15: Fm 6, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m, fm 10, fm 1 hækl næste hoved
m sm med nærmest ledige mule m, fm 13, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 5, fm 3 tilføj en stor
plet, fm 4 (48 m).
Omg 16: Fm 6, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m, fm 10, fm 1 hækl næste hoved
m sm med nærmest ledige mule m, fm 14, fm 3 hækl res m stor plet, fm 5, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl
til plet, fm 3 (48 m).
Omg 17: Fm 6, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m, fm 10, fm over de næste 2 hoved
m hvor de bliver hæklet sm med de 2 nærmest ledige mule m, fm 3, fm 3 tilføj en stor plet, fm 15, fm 1
hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 3 (48 m).

Omg 17 er sidste omg hvor hæklenålen indsættes fra RS of mulen – indad.
Begynd at indsætte hæklenålen fra BS af mule, mod ydersiden fra omg 18+ og fremefter…
Omg 18: Fm 6, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m, fm 11, fm 1 hækl næste hoved
m sm med nærmest ledige mule m, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 14, fm 1 hækl til plet,
fm 3, fm 1 hækl til plet, fm 3 (48 m).

Hæft sikkerhedsøjne på NU til maskerne #8 & #16 på omg 11 hvis det er dem du bruger.
Start indt omg…
Omg 19: Hækl alle fm2sm m i BLK → fm 2, fm 2 tilføj en lille plet, fm 2, fm2sm vedhæft næste 2 hoved m sm
med nærmest ledige mule m – skaber en indt; fm 6, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl næste hoved m sm med
nærmest ledige mule m; fm 2, fm 1 hækl til plet, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm 3, fm2sm, fm 6, fm2sm,
fm 1, fm 3 hækl res m stor plet, fm 2, fm2sm (42 m).
Omg 20: Hækl alle fm2sm m i BLK → fm 1, fm 1 hækl til plet, fm 2, fm 1 hækl til plet, fm2sm hækl næste 2 hoved
m sm med nærmest ledige mule m – skaber en indt; fm 5, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl næste hoved m sm med
nærmest ledige mule m; fm 2, fm2sm hækl næste 2 hoved m til næste plet m – skaber en indt, fm 3, fm 1
hækl til plet, fm 1, fm2sm, [fm 5, fm2sm] 2 gange (36 m).
Omg 21: Hækl alle fm2sm m i BLK → fm 1, fm 1 hækl til plet, m 2, fm2sm hækl næste 2 hoved m til næste plet m
– skaber en indt, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m; fm 3, fm2sm, fm 2, fm 1 hækl
næste hoved m sm med nærmest ledige mule m; fm 1, fm2sm, fm 3 hækl res m stor plet, fm 1, fm2sm, [fm
4, fm2sm] 2 gange (30 m).
Omg 22: Hækl alle fm2sm m i BLK → fm 2, fm 1 hækl til plet, fm2sm hækl næste 2 hoved m til res m lille plet –
skaber en indt, fm 1 hækl næste hoved m sm med nærmest ledige mule m; fm 2, fm2sm, fm 3, fm2sm
hækl næste 2 hoved m sm med nærmest ledige mule m – skaber en indt; [fm 3, fm2sm] 3 gange (24 m).

Stop her for at udstoppe mulen…
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Omg 23: Hækl alle fm2sm m i BLK → fm 2, fm2sm, fm over de næste 2 hoved m medens de bliver hæklet sm

med næste 2 mule m, spo 1 mule m, fm2sm hækl næste 2 hoved m sm med nærmest ledige mule m –
skaber en indt; spo 1 mule m, fm over de næste 2 hoved m hvor de bliver hæklet sm med næste 2 mule m
– mulen er vedhæftet, fm2sm, [fm 2, fm2sm] 3 gange, km i omg første m, h/e (18 m).
Fyld hovedet færdig.
Brug enderne fra kroppen og kastestingene, sy giraffens hoved til kroppen med 2 kastesting pr maskemellemrum for at sikre det. Sørg for at kroppens sidste maske er overfor hovedets sidste maske (maske #9-13 =
krop-forside; maske #18-4 = krop-bagside; maske #5-9 = hoved-forside; maske #14-18 = hoved-bagside).
Stram til efter hvert sting. Før du syr åbningen helt til, udstoppes giraffens hals lidt mere. Sy åbningen færdig.
Hæft ende. Hæft alle resterende ender.

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!!!
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