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Hæklede Mini Monstre
Størrelse: 6 cm høj, 5 cm Ø
Materiale: Schachenmayr Crochet Minis, Sortiment 1 = 1 pose med
ngl. à 10 g i 10 forskellige farver (hvid, sol, æble, fuchsia, cyklamen,
signalrød, capri, jeans, sten, sort).
Alternativt: Schachenmayr Catania i fv. 00106 (hvid), 00208 (sol), 00205
(æble), 00128 (fuchsia), 00114 (cyclamen), 00115 (signalrød), 00384
(capri), 00164 (jeans), 00242 (sten), 00110 (sort)
1 Hæklenål 2,5 mm
Uldnål uden spids
Fyldevat
Fastmasker: Hækl fastmasker (fm). Hver omg starter med 1 luftmaske
(lm) som erstatning for den første fm og slutter med en kæde maske
(km) i den først lm.
Hækleprøve: 24 m x 24 omg/rk = 10 x 10 cm i fm
Begynd fra bunden ved at slå 2 lm op i fv. sol.
1. omg: Hækl 6 fm i den 2. lm fra nålen, luk omg af med en km.
2. omg: Hækl 2 fm i hver fm (= 12 m)
3. omg: *1 fm, 2 fm i næste fm*, * gentag fra * til * (= 18 m)
4. omg: *2 fm, 2 fm i næste fm*, * gentag fra * til *(= 24 m)
5. omg: *3 fm, 2 fm i næste fm*, * gentag fra * til * (= 30 m)
6. omg: Hækl 30 fm, idet nålen stikkes ind i bagerste m-led. (= Kant mellem bund og krop)
7.-14. omg: Hækl 30 fm
15. omg: Hækl fm, idet hver 4.+5. m hækles sammen. (Hækl 2 ufærdige fm og træk de 3 sidste løkker igennem på én gang) (= 24 m)
16. omg: Hækl 24 fm
17. omg: Hækl fm, idet hver 3.+4. m hækles sammen (= 18 m)
18. omg: Hækl 18 fm
19. omg: Hækl fm, idet hver 2.+3. m hækles sammen (= 12 m)
20. omg: Hækl 2 fm sammen (= 6 m)
Sådan hækles mini monstrene i hver sin farve – æble, fuchsia, cyklamen, signalrød, capri, jeans og sten.
Der hækles et stribet mini monster af de farvede garnrester, idet der efter hver omg skiftes fv.
MONTERING
Alle tråde hæftes på indersiden. Stop monstrene ud med fyldevat, træk m på hovedet fast sammen og hæft ende. Hvis man vil, kan man også hækle
fødder på en eller ﬂere af mini monstrene. På billedet har monstrene i æble, fuchsia og sten fødder.
Fødder: Brug den fv kroppen er hæklet i. Hækl i løkken direkte på 6. omg (Kanten mellem bund og krop)
Stik hæklenålen ind i m-ledet og træk 1 løkke igennem. *2 m springes over, 9 stm i næste m-led, spring 2 m over, 1 km i næste m-led* gentages
endnu 1 gang. Bryd garnet og hæft ende.
Hvert monster har forskellige øjne, som hækles i hvidt.
Små øjne: Slå 2 lm op i hvidt. Hækl 6 fm i 2. lm fra nålen, luk omg med en km. Hækl 1 omg fm mere.
Store øjne: Hækles som de små øjne, men der hækles 3 omg i alt.
Øjnene sys på kroppen med ﬁne sting, således at hvert mini monster får sit eget ansigtsudtryk. Brodér pupiller i sort. Mund og øjenbryn sys på i
sort med kontursting efter ønskes.
Tip: Der kan også sættes en sløjfe på eller nogle frynser som hår.
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