Ibogkaj

Materialer:
Bomuldsgarn. 1 ngl. bundfarve, blå, rester i to andre
farver, grøn og hvid samt rest af rød og sort til ansigtet
Hæklenål 2,5mm, fyld
VIGTIGT!:
Alle omgange starter med 1 lm, og slutter med 1 km i
1. fm. Første maske hækles altid i samme maske som
sidste omgangs kædemaske. * betyder at alt hvad der
står imellem disse tegn, gentages til slutningen af
arbejdet, eller hvis andet står. Disse gentagelser vil
ikke stå i selve opskriften.
Arme
Med farve blå slå 2 lm op og hækl 6 fm i 1. lm, slut
med 1 km i 1. fm.
1: * 2 fm i næste m* slut med 1 fm = 12 fm
2: 1 fm i hver maske
3: 1 fm i hver maske
4: Grøn, som omg 3
5: Blå, som omg 3
6: Hvid, som omg 3
7: Blå, 1 fm i hver maske. Fyld i den nederste halvdel af
armen.
8: * 2 fm sm* = 6 fm
9: 1 fm i hver maske
10: *2 fm i hver maske* = 12 fm
11-16: 1 fm i hver maske.
Bryd garnet og hækl en arm mere. Fyld det yderste af
hånden rimeligt, mens det øverste kun fyldes ganske
lidt.
Ben
Med farve blå, slå 2 lm op og hækl 6 fm i 1. lm, slut
med 1 km i 1. fm.
1: * 2 fm i næste m* slut med 1 fm = 12 fm
2: 1 fm i hver maske
3: 1 fm i hver maske
4: Grøn, som omg 3
5: Blå, som omg 3
6: Hvid, som omg 3
7-11: Blå, som omg 3. Fyld i den nederste halvdel af
benet.

12: * 2 fm sm* = 6 fm
13: 1 fm i hver maske
14: * 2 fm i hver maske = 12 fm
15-22: 1 fm i hver maske. Bryd garnet og hækl et ben
mere. DOG brydes garnet ikke på ben to.
23: Kroppen hækles over de to ben. Start med at
hækle over ben 1, så de kommer til at hænge sammen
fra starten. Fortsæt med at hækle fm over ben 1 og
derefter over ben 2, = 24 fm
24: * 1 fm, 2 fm i næste m* = 36 fm
25: 1 fm i hver maske
26: Grøn, som omg 25
27: Blå, som omg 25
28: Hvid, som omg 25
29-37: Blå, som omg 25
38: Nu hækles armene på. Læg kroppen dobbelt og
marker' sidesøm. Armene lægges dobbelt og lægges
midt over sidesømmen, således at de kan hækles
sammen på kroppen ( igennem 3 masker). Da man kan
hækle forskelligt, kan de være at næste omgang skal
forskydes en enkelt maske til den ene eller anden side
for at armene kommer til at sidde rigtigt.
38: 9 fm, 6 fm hvor armen hækles sammen med, 12
fm, 6 fm hvor armen hækles sammen med, 5 fm. = 36
fm. (Der anvendes 6 fm til at hækle hver arm fast til
kroppen med. Der ud over skal der være 12 fm mellem
hver arm foran og bagpå).
39: 1 fm i hver maske
Nu fyldes benene.
40: * 1 fm, 2 fm sm* = 24 fm
41: Grøn, som omg 39
42: Blå, som omg 39
43: Hvid, som omg 39
44: Blå, *1 fm, 2 fm sm* = 16 fm
45: 1 fm i hver maske
46: * 2 fm i hver maske* =32 fm
47-58: 1 fm i hve maske
59: Hvid, 1 fm, * lang hårtot ( 15 lm, spring 1 lm over,
hækl 14 fm tilbage), 3 fm* NB: Forrest ved ansigtet
hækles hårtot over 6 lm og kun 2 stk. Slut med 1 fm
60: Blå, Totterne lægges foran arbejdet og der hækles
fm omgangen rundt.
61: * 1 fm, 2 fm sm* = 22 fm
62: Hvid 2 fm, *1 hårtot, 3 fm*, slut med 2 fm
63: Blå, som omg 60
64: *1 fm 2 fm sm* = 15 fm
65: Hvid, 1 fm * 1 hårtot over 11 lm, 2 fm*
66: Blå, 1 fm i hver fm
Fyld dukken helt ud.
67: * 2 fm sm*, klip tråden og træk igennem de sidste
masker. Hæft ender.
Øjne
Sort, 2 lm, 6 fm i 1. lm, 1 km i fm.
1: Hvid, 2 fm i hver maske
2: *1 fm, 2 fm i næste m*
Mund
Rød, 2 lm, hækl 6 fm i 1. lm
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