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©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m)
og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Järbo 8/4 (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m)
FOTO Lasse Åbom
Ca. 20 fm x 20 rk på hæklenål 4 mm = 10 x 10 cm
TAK TIL www.virknalar.se
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere med andet garn)
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Små kugler: ca. 2-3 cm i diameter
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Katte hoved: ca. 8 cm bred
Musehoved: ca. 5 cm bred
Til alle dele i denne opskrift er brugt i alt
Fv 1: 25 g (8861, lys rød)
Fv 3: 25 g (8849, lys blå)
Fv 4: 75 g (8800, hvid)
Fv 5: 50 g (8801, sort)
Fv. 6: 50 g (8836, grå)
Rester af Järbo 8/4 til øjne, snude og musetænder (sort, hvid, lyserød og grøn)
4 mm
Fyld, kraftig rund elastik (ca. 50 cm pr. barnevognkæde), rasleboks til rangler, clips til barnevognsophæng (clips og
rasleboks på billedet kommer fra www.virknalar.se)
Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

m = maske, lm = luftmasker, fm = fastmasker, rk = række, km = kædemaske,
omg = omgang, sm = sammen, stm = stangmaske, hstm = halv stangmaske, dbstm = dobbelt stangmaske, fv = farve

FORKLARINGER

Gentag altid fra * til * omg rundt, når disse står i teksten.

KAT OG MUS
TIL BARNEVOGN
KAT

Hækl 2 ens katte i fv 5
Start med 2 lm.
Omg 1: Hækl 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *1 fm, 2 fm i næste m* = 18 m
Omg 4: *2 fm, 2 fm i næste m* = 24 m
Omg 5: *7 fm, 2 fm i næste m* = 27 m
Omg 6: *8 fm, 2 fm i næste m* = 30 m
Omg 7 – 13: *1 fm i hver m* = 30 m
Kattens hoved er færdigt. Bryd ikke garnet, men fortsæt med samme garn.
Fold hovedet på midten = 15 m for og bag. Hækl nu gennem begge lag.
Spring over 1 m, i næste m hækles 3 stm, 1 lm, 1 dbstm, 2 stm = 1 øre.
Put fyld i hovedet. Spring over næste m.
Fortsæt med at hækle gennem begge lag med km til der er 3 m tilbage på rk.
Spring over næste m. Nu hækles 3 stm, 1 lm, 1 dbstm, 2 stm i næste m = 1 øre.
Bryd garnet og hæft det, så det sidste øre får en fin afslutning.
Sy øjne og snude med hvid, grøn og lyserød Järbo 8/4.
Se foto af færdig model til inspiration.

MUS, HOVED

Start med 2 lm i fv 6.
Omg 1: Hækl 4 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 8 m
Omg 3: *1 fm, 2 fm i næste m* = 12 m
Omg 4: *3 fm, 2 fm i næste m* = 15 m
Omg 5: *4 fm, 2 fm i næste m* = 18 m
Omg 6: *5 fm, 2 fm i næste m* = 21 m
Omg 7: *6 fm, 2 fm i næste m* = 24 m
Omg 8: *7 fm, 2 fm i næste m* = 27 m
Omg 9: *8 fm, 2 fm i næste m* = 30 m
Omg 10 - 13: *1 fm i hver m* = 30 m
Omg 14: *4 fm, 2 m sm* = 25 m
Omg 15: *3 fm, 2 m sm* = 20 m
Omg 16: *2 fm, 2 m sm* = 15 m
Put fyld i musen.
Omg 17: *1 fm, 2 m sm* = 10 m
Omg 18: *2 m sm* = 5 m
Bryd garnet, luk af og rynk det lille hul sammen, inden garnet hæftes.

MUS, ØRER

Start med 3 lm i fv 6.
Hækl 11 stm i 1. lm.
Bryd garnet og luk af. Hækl det andet øre på samme måde.

MUS, MONTERING

Sy ørerne fast på hver side af hovedet.
Sy øjne, snude og små tænder med hvid og sort Järbo 8/4.

KUGLER

Start med 2 lm.
Omg 1: Hækl 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *2 fm, 2 fm i næste m* = 16 m
Omg 4: *1 fm i hver m* = 16 m
Omg 5: *2 fm, 2 m sm* = 12 m. Put fyld i kuglen.
Omg 6: *2 m sm* = 6 m
Bryd garnet og luk af.
OBS! Vent med at hæfte garnet til kuglen er sat fast på elastikken.
Hækl 8 kugler i fv 4.

MONTERING, KÆDE

Ved hjælp af kraftig nål uden spids, trækkes alle dele på elastikken.
Vær opmærksom på at kuglerne yderst i hver side, har åbningen ud mod enden af elastikken.
Bind clips/holder fast i hver side med solide knuder. Sy evt. om knuden med sort sytråd, så knuden ikke går op.
Skjul knuderne ved at sy dem indeni kuglen tættest på. Det giver en flot afslutning på kæden. Nu hæftes alle ender på de andre kugler.

KAT OG MUS
RANGLER (C)
KAT, HOVED

Hækles på samme måde som katte hoved i model B.
Brug fv. 4
Husk at putte rasleboks indeni, sammen med fyldet.
Sy øjne og snude med sort og grøn Järbo 8/4.

KAT, HÅNDTAG

Fv 4: start med 10 lm og saml dem til en ring med 1 km.
Hækl 12 fm om ringen og fortsæt rundt med 1 fm i hver m, til der er 20 omg.
Skift til fv 3 og hækl 6 omg
Skift til fv 1 og hækl 6 omg
Skift til fv 4 og hækl 9 omg
Bryd garnet og luk af.

KAT, MONTERING

Sy håndtaget sammen til en ring.
Sy kattens hoved fast og baby er klar til at rasle.

MUS, HOVED

Hækles på samme måde som musehoved i model B.
Brug fv. 6
Husk at putte rasleboks indeni, sammen med fyldet.

MUS, HÅNDTAG

Start med 2 lm i fv 1.
Omg 1: Hækl 6 fm i første lm.
Omg 2: *2 fm i hver m* = 12 m
Omg 3: *2 fm, 2 fm i næste m* = 16 m
Omg 4 - 7: *1 fm i hver m* = 16 m
Skift til fv 3.
Omg 8: *1 fm i hver m* = 16 m
Omg 9: *2 fm, 2 m sm* = 12 m
Omg 10 - 11: *1 fm i hver m* = 12 m
Skift til fv 6
Omg 12 - 17: *1 fm i hver m* = 12 m
Omg 18: *3 fm, 2 m i næste m* = 15 m
Omg 19: *1 fm i hver m* = 15 m
Bryd garnet og luk af.

MUS, MONTERING

Put fyld i håndtaget og sy det fast i bunden af musens hoved.
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