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JULEBUK

Gästrike 4 tr (100% uld. Nøgle ca. 100 g = ca. 150 m)
Gästrike 2 tr (100 % uld. Nøgle ca. 100 g = ca. 300 m)
Ca. 25 m x 26 rk på hæklenål 3,5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 6 og 3 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
Ca. 21 cm
Ca. 9 cm
Ca. 25 cm (uden horn)
Farve 1: Ca. 250 g (fv. 9402, lys grå, Gästrike 4 tr)
Farve 2: Ca. 50 g (fv. 9223, rød, Gästrike 2 tr)
3,5 mm
Fyld ca. 165 g polyesterfyld fra Järbo (art.nr. 77440 / 77441)
Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
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• 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

lm = luftmasker, fm = fastmasker, km = kædemaske, omg = omgang, rk = række, arb = arbejdet, sm = sammen, udt =
udtagning (2 fm i samme m), fv = farve

FORKLARINGER

Hækles stramt med mindre hæklenål end normalt for garnets tykkelse.
Gästrike 2 tråde hækles med dobbelt tråd for at opnå samme tykkelse som Gästrike 4 tråde.
Alle dele syes på med VRANGSIDEN udad, for at ligne den originale Gävle Buk mest muligt.
HUSK derfor at lade farveskiftet være synlig på retsiden – så bliver det usynligt, når Gävle Bukken bliver monteret med
vrangsiden ud.

KROP

Fv. 1: Start med 65 lm, saml dem til en cirkel og hækl 65 fm rundt på hver omg til arb måler 7,5 cm. Skift til fv. 2 og
hækl 2,5 cm.
Skift til fv. 1 og hækl rundt til kroppen måler i alt 17 cm
Afslut med 1 km og selve kroppen er færdig.
Forreste del af kroppen hækles som en cirkel og syes på opslagskanten af kroppen.
Fv. 1: Start med 2 lm. Hækl 7 fm i 1. lm.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
2. omg: *1 fm, 1 udt* = 21 m
3. omg: *2 fm, 1 udt* = 28 m
4. omg: *3 fm, 1 udt* = 35 m
5. omg: *4 fm, 1 udt* = 42 m
6. omg: *5 fm, 1 udt* = 49 m
7. omg: *6 fm, 1 udt* = 56 m
8. omg: *7 fm, 1 udt* = 63 m
Afslut med 1 km og forreste del er klar.
Diameter på denne del er 7,5 cm, når hæklefastheden er overholdt.
Hækl bagerste del på samme måde.

BEN

Bunden af benet hækles rundt. Derefter fortsættes med selve benet.
Fv. 1: Start med 2 lm. Hækl 7 fm i 1. lm.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
2. omg: *1 fm, 1 udt* = 21 m
3. omg: *2 fm, 1 udt* = 28 m
4. omg: *3 fm, 1 udt* = 35 m
5. omg: *4 fm, 1 udt* = 42 m
Næste omg hækles kun i FORRESTE maskeled og samtidig hækles 2 m sm 4 gange, jævnt fordelt på omg = 38 m. Sæt
markering og mål benets højde herfra.
Hækl 3 cm lige op, skift til fv. 2 og hækl 3 omg.
Skift til fv. 1 og hækl lige op til arb måler 8 cm fra markering.
Resten af benet hækles frem og tilbage sådan: hækl 27 fm, vend med 1 lm. Spring over 1 m, 14 fm, vend med 1 lm, spring
over 1 m, 12 fm, vend med 1 lm, spring over 1 m, 10 fm. Luk af.
Hækl de andre tre ben på samme måde.

HOVED

Forreste del af hovedet hækles rundt. Derefter fortsættes med selve hovedet.
Fv. 1: Start med 2 lm. Hækl 7 fm i 1. lm.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
2. omg: *1 fm, 1 udt* = 21 m
3. omg: *2 fm, 1 udt* = 28 m
4. omg: hækles kun i FORRESTE maskeled. *1 fm i hver m* = 28 m
5. omg: *13 fm, 1 udt* = 30 m
6. omg: *1 fm i hver m*
Skift til fv. 2
7. omg: *1 fm i hver m*
8. omg: *9 fm, 1 udt* = 33 m
9. omg: *1 fm i hver m*
Resten af hovedet hækles med fv. 1.
10. + 11. omg: *1 fm i hver m*
12. omg: *10 fm, 1 udt* = 36 m
13. + 14 omg: *1 fm i hver m*
15. omg: *11 fm, 1 udt* = 39 m
16. + 17. omg: *1 fm i hver m*
18. omg: *12 fm, 1 udt* = 42 m
19. + 20. omg: *1 fm i hver m*. Slut med 1 km og luk af.
Bagerste del af hovedet hækles som en cirkel.
Fv. 1: Start med 2 lm. Hækl 7 fm i 1. lm.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
2. omg: *1 fm, 1 udt* = 21 m
3. omg: *2 fm, 1 udt* = 28 m
4. omg: *3 fm, 1 udt* = 35 m
5. omg: *4 fm, 1 udt* = 42 m. Slut med 1 km og luk af.

HALS

Fv. 1: Start med 30 lm og saml dem til en cirkel. Dette er øverste del af halsen.
Gentag altid fra * til * omg rundt
1. omg: *1 fm i hver lm* = 30 m
2. omg: *9 fm, 1 udt* = 33 m
3. omg: *1 fm i hver m*
4. omg: *10 fm, 1 udt* = 36 m
5. omg: *1 fm i hver m*
6. omg: *11 fm, 1 udt* = 39 m
7. omg: *1 fm i hver m*
Resten af halsen hækles frem og tilbage. Det danner bagerste del af halsen, som syes fast på ryggen. Hækl 11 fm, vend
med 1 lm. Spring over 1 m, 10 fm, vend med 1 lm, spring over 1 m, 8 fm, vend med 1 lm, spring over 1 m, 6 fm. Luk af.

HALE

Toppen af halen hækles rundt. Derefter fortsættes med selve halen.
Fv. 1: Start med 2 lm. Hækl 7 fm i 1. lm.
Gentag altid fra * til * omg rundt.
1. omg: *2 fm i hver m* = 14 m
2. omg: *1 fm, 1 udt* = 21 m
3. omg: *2 fm, 1 udt* = 28 m
4. omg: hækl kun i FORRESTE maskeled og samtidig hækles 2 m sm 2 gange, jævnt fordelt på omg = 26 m. Sæt markering
i denne omg.
Hækl 1 omg med 1 fm i hver m. Skift til fv. 2
Hækl 3 omg lige op. Resten af halen hækles med fv. 1.
Hækl lige op til halen måler 3 cm fra markering.

HORN

Hækles frem og tilbage, foldes og syes sammen.
Fv. 1. Start med 6 lm + 1 lm at vende med.
Hækl 4 rk fm. Skift til fv. 2 og hækl 2 rk
Skift til fv. 1 og hækl 6 rk = 6 m
Næste rk: 1 fm, 2 m sm, 3 fm = 5 m
Hækl 3 rk lige op. Skift til fv. 2 og hækl 2 rk
Skift til fv. 1 og hækl 7 rk = 5 m
Næste rk: 1 fm, 2 m sm, 2 fm = 4 m
Hækl 2 rk lige op. Skift til fv. 2 og hækl 2 rk
Skift til fv. 1 og hækl 8 rk = 4 m
Næste rk: 1 fm, 2 m sm, 1 fm = 3 m
Hækl 1 rk lige op. Skift til fv. 2 og hækl 2 rk
Skift til fv. 1 og hækl 7 rk = 3 m
Næste rk: 1 fm, 2 m sm = 2 m
Hækl 2 rk lige op. Skift til fv. 2 og hækl 2 rk
Skift til fv. 1 og hækl 6 rk = 2 m
Næste rk: 2 m sm = 1 m
Hækl 1 rk og luk af.
Hækl det andet horn på samme måde.

MONTERING

Alle dele monteres med vrangsiden ud.
Sy forende og bagende på kroppen. Put fyld i kroppen inden den sidste åbning lukkes.
Put fyld i benene og sy dem på kroppen. Den højeste del af benet syes fast yderst på kroppen. Husk evt. ekstra fyld,
inden den sidste åbning lukkes.
Luk hovedet ved at sy bagerste del fast. Husk fyld.
Sy opslagskanten af halsen på undersiden af hovedet. Husk at vende den længste del af halsen bagud, da den skal syes
fast på ryggen. Sy halsen fast på kroppen. Husk fyld.
Hornene foldes og syes sammen til lange tynde horn. Stram gerne sømmen lidt, så de buer.
Sy den tykke del af hornet fast på hovedet. Sy spidsen af hornet fast på siden af halen.
Bukkens skæg (hvis du ønsker det): Sy frynser fast under hagen, ca. 5 cm lange. Skil trådene i garnet med en spids nål
og red det forsigtigt igennem med en kam. Studs skægget til sidst og julebukken er klar.
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