
Giraffen Wilfred
Hækleopskrift

Af @thildescrochetandknitting

Find mig på Instagram
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Giraffen Wilfred

Hækleopskrift

Garn: 100% Bomuld fra garn gruppe A i de ønskede farver

Hæklenål: Str. 2,5mm-3mm

Mål: L35cm, B25cm, D12cm

Forbrug: 65 g grønt garn, 20 g hvidt garn, rest sort garn
Bamsefyld

Teknikker: omg: Omgang
lm: Luftmaske
km: Kædemaske
fm: Fastmaske
stgm: Stangmaske
mr: Magisk ring
2i1: Udtagning med 2fm i én maske
2sm: Indtagning, hvor to masker hækles sammen i

forreste maskeled
*-* Arbejdet mellem ** gentages det antal 

gange, der står efterfølgende

Mine opskrifter er med forskudte udtagninger for at få et mere
rundt resultat.

Opskriften er gratis og findes på min hjemmeside
www.  thildescrochetandknitting  .dk  :-) 

Jeg vil blive rigtig glad, hvis du deler på instagram og tilføjer
hashtagget #giraffenwilfred og tagger @thildescrochetandknitting

ved dit færdige resultat

2

http://www.thildescrochetandknitting.dk/
http://www.thildescrochetandknitting.dk/
http://www.thildescrochetandknitting.dk/


Hoved:

Hvidt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: 1fm + 2i1, *2fm + 2i1* x 5, 1fm (24) 
5.omg: *3fm + 2i1* x 6 (30) 
6.omg: 2fm + 2i1, *4fm + 2i1* x 5, 2fm (36) 
7.omg: *5fm + 2i1* x 6 (42) 
8.omg: 3fm + 2i1, *6fm + 2i1* x 5, 3fm (48) 
9-16.omg: 48fm (48) 
17.omg: 3fm + 2sm, *6fm + 2sm* x 5, 3fm (42) 
18.omg: *5fm + 2sm* x 6 (36) 
Skift til grønt garn 
19-28.omg: 36fm (36) 
29.omg: 2fm + 2sm, *4fm + 2sm* x 5, 2fm (30) 
30.omg: *3fm + 2sm* x 6 (24) 
31.omg: 1fm + 2sm, *2fm + 2sm* x 5, 1fm (18) 
32.omg: *1fm + 2sm* x 6 (12) 
Fyld hovedet med bamsefyld inden det lukkes 
33.omg: *2sm* x 6 - lav her 2sm som km i stedet for fm

klip garnet, sæt på en nål og ri de sidste 6 masker
i deres forreste maskeled, slut af ved at stikke
nålen ind i midten af ”ringen” og ud et par omgange
under lukningen, stram til og hæft enden.
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Horn (lav 2):

Hvidt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6  (24) 
5-7.omg: 24fm (24) 
8.omg: *2fm + 2sm* x 6 (18) 
9.omg: *1fm + 2sm* x 6 (12) 
10-15.omg: 12fm  (12) 

Slut af med 2km, det giver et pænere resultat, klip
garnet langt nok til at sy hornet fast med. Fyld
hornene med bamsefyld og sy på hovedets øverste del
med ca 1 cm mellemrum.
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Øre (lav 2):

Grønt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6 (24) 
5-19.omg: 24fm (24) 

Slut af med 1km og klip garnet langt nok til at sy
øret  fast  med.  Ørerne  trykkes  flade  og  foldes
sammen  på midten og syes sammen i folden inden de
syes fast på hver sin side af hovedet lige under
hornene.

Broder øjne med en rest sort garn, ca 5 omgange over farveskiftet
med ca 7 masker imellem.
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Forben (lav 2):

Hvidt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm  (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4-6.omg: 18fm (18) 
7.omg: *4fm + 2sm* x 3 (15) 
Skift farve til grønt garn 
8-37.omg: 15fm (15) 

Slut  af  med  1km,  klip  garnet  og  hæft  enden.
Forbenene fyldes med bamsefyld.
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Bagben (lav 2):

Hvidt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm  (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: *2fm + 2i1* x 6  (24) 
5-8.omg: 24fm (24) 
9.omg: *6fm + 2sm* x 3 (21) 
10.omg: *5fm + 2sm* x 3 (18) 
Skift farve til grønt garn 
11-50.omg: 18fm (18) 

Slut  af  med  km,  klip  garnet  og  hæft  enden.
Bagbenene fyldes med bamsefyld.
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Krop:

Grønt garn 
1.omg: Magisk ring med 6fm  (6) 
2.omg: *2i1* x 6 (12) 
3.omg: *1fm + 2i1* x 6 (18) 
4.omg: 1fm + 2i1, *2fm + 2i1* x 5, 1fm (24) 
5.omg: *3fm + 2i1* x 6 (30) 
6.omg: 2fm + 2i1, *4fm + 2i1* x 5, 2fm (36) 
7.omg: *5fm + 2i1* x 6 (42) 
8.omg: 3fm + 2i1, *6fm + 2i1* x 5, 3fm (48) 
9.omg: *7fm + 2i1* x 6 (54) 
10.omg: 4fm + 2i1, *8fm + 2i1* x 5, 4fm (60) 
11.omg: *9fm + 2i1* x 6 (66) 
Bagbene hækles med på omgang 12 i de fm, hvor der er skrevet (ben)
12.omg: 4fm + 9fm(ben) + 8fm + 9fm(ben) + 36fm (66)
13-26.omg: 66fm (66) 
27.omg: *9fm + 2sm* x 6 (60) 
28.omg: 60fm (60) 
29.omg: 4fm + 2sm, *8fm + 2sm* x 5, 4fm (54) 
30.omg: 54fm (54) 
31.omg: *7fm + 2sm* x 6 (48) 
32.omg: 48fm (48) 
33.omg: 3fm + 2sm, *6fm + 2sm* x 5, 3fm (42) 
34.omg: 42fm (42) 
35.omg: *5fm + 2sm* x 6 (36) 
36.omg: 36fm (36) 
37.omg: 2fm + 2sm, *4fm + 2sm* x 5, 2fm (30) 
Forbene hækles med på omgang 38 i de fm, hvor der er skrevet (ben)
38.omg: 1fm + 7fm(ben) + 8fm + 7fm(ben) + 7fm (30) 
39.omg: *3fm + 2sm* x 6 (24) 
40.omg: 24fm (24) 
41.omg: 1fm + 2sm, *2fm + 2sm* x 5, 1fm (18) 
Fyld evt noget af kroppen med bamsefyld inden halsen hækles 
42-57.omg: 18fm (18) 
58-59.omg: 8hstgm + 10fm (18) 
Fyld kroppen og halsen godt op med bamsefyld

Slut med en km og klip garnet langt nok til at sy
hovedet fast til halsen. 

 
Benene hækles med ved at gå igennem maskerne på benene og gennem
kroppens masker (altså 3 masker på én gang)
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Hovedet syes fast til halsen på hovedets bagsiden ca 5 omgangen
fra toppen og 2 masker fra hvert øre.
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Tusind  tak  fordi  du  vil  bruge  min  opskrift.  Du  er  mere  end
velkommen til at sende mig en mail, hvis du skulle have spørgsmål
eller brug for hjælp til opskriften. 

Jeg vil blive meget glad, hvis du vil dele dit færdige resultat
med mig. Send mig gerne et billede og del det gerne med mig på
instagram med #thildescrochetandknitting og #giraffenwilfred

Hækleopskriften er gratis og det vil de fremtidige også være, men
skulle du have lyst, er du velkommen til at donere et valgfrit
beløb for denne hækleopskrift via MobilePay ved brug af denne QR-
kode

Email: thildescrochetandknitting@hotmail.com 

Hjemmeside: www.thildescrochetandknitting.dk

Instagram: @thildescrochetandknitting 

Mvh Mathilde Andersen – Thildescrochetandknitting
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