
Wiggas elefantkæde
Hækleopskrift

Af @thildescrochetandknitting

Find mig på Instagram



Wiggas elefantkæde

Hækleopskrift

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

Hæklenål: Str. 2,5mm-3mm

Mål: 45cm x 7 cm

Forbrug: 30g lyseblåt garn, 10 g hvidt garn, rest sort garn
Bamsefyld
Elefanttråd
Barnevognsclips

Teknikker: omg: Omgang
rk: Række
lm: Luftmaske
km: Kædemaske
fm: Fastmaske
hstm: Halvstangmaske
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  :-) 

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


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

ved dit færdige resultat



Øre 2 stk:

Blåt garn
1.rk: 7lm (6)
2-4.rk: 6fm + 1lm (6)
5.rk: 2i1 + 4fm + 2i1 + 1lm (8)
6.rk: 2i1 + 6 m + 2i1 + 1lm (10)

Nu forsættes der rundt med ca 16 fm – det burde
passe med at efter den 16. fm kan der laves en km i
1. m på 6. rk og enderne hæftes.

Se billederne:

Rk 2 Rk 3 Rk 4

Rk 5 Rk 6 Lav 5 fm ned ad siden

Lav 6 fm langs bunden Lav 5 fm op ad siden Hæft enderne



Hoved:

Blåt garn
1.omg: Magisk ring med 5fm (5) 
2.omg: *2i1* x 5 (10) 
3.omg: 10fm (10)
4.omg: 5hstm + 5fm (10)
5-8.omg: 10fm (10)
9.omg: *4fm + 2i1* x 2 (12)
10.omg: *1fm + 2i1* x 6  (18) 
11.omg: 1fm + 2i1, *2fm + 2i1* x 4, 1fm (24)
12.omg: *3fm + 2i1* x 6 (30) 
13.omg: 2fm + 2i1, *4fm + 2i1* x 5, 2fm (36) 
14.omg: *5fm + 2i1* x 6 (42) 
15-18.omg: 42fm (42)

På næste omgang hækles ørerne med på
 

19.omg: 6fm (øre) + 10fm + 6fm (øre) + 20fm (42)

Se billederne:

20-21.omg: 42fm (42)
Hvis  der  ønskes  mulighed  for  at  kunne  forme
snablen, syes der et stykke bukket elefanttråd ind
i  snablen  og den fyldes  med  bamsefyld  inden der
hækles videre.



22.omg: *5fm + 2sm* x 6 (36)
23.omg: 2fm + 2sm, *4fm + 2sm* x 5, 2fm (30)
24.omg: *3fm + 2sm* x 6 (24)
25.omg: 1fm + 2sm, *2fm + 2sm* x 5, 1fm (18)
26.omg: *1fm + 2sm* x 6 (12)

Afslut med en km og hæft enden – fyld resten af
hovedet med bamsefyld.

Krop:

Blåt 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 4, 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) 
8-17.omg: 42fm (42)
18.omg: *5fm + 2sm* x 6 (36)
19.omg: 2fm + 2sm, *4fm + 2sm* x 5, 2fm (30)
20.omg: *3fm + 2sm* x 6 (24)
21.omg: 1fm + 2sm, *2fm + 2sm* x 5, 1fm (18)
22.omg: *1fm + 2sm* x 6 (12)

Fyld kroppen med bamsefyld og sy kroppen og hovedet
sammen med garnenden – hæft derefter enden.

Ben 4 stk:

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

Afslut med km og fyld benet med bamsefyld inden det
syes fast på kroppens underside med garnenden.

Se billederne på næste side:



Brodér med sort garn øjne på hovedet foran ørerne:



Hale:

Klip et stykke garn til halen og læg det dobbelt, sæt hæklenålen 
ind imellem 2 masker og træk garnets midte igennem, lav nu 6 lm og
træk garnet igennem den sidste lm.

Nu syes halen fast til en anden elefants snabel og der forsættes 
med 3 lm inden der laves en pjusket hale ved at trække garnet 
igennem den sidste lm et par gange.

Gør lignende med en lang lm-kæde forrest og bagerst, så der kan
bindes  en  knude  på  barnevognsclipsene  i  hver  sin  ende  af
barnevognskæden.



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 #wiggaselefantkæde

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

http://www.thildescrochetandknitting.dk/

