
Solen Wilma
Hækleopskrift

Af @thildescrochetandknitting

Find mig på Instagram



Solen Wilma

Hækleopskrift

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

Hæklenål: Str. 2,5mm-3mm

Mål: D8cm x 3cm

Forbrug: 10g gult garn, rest i sort og hvidt garn, 
rasleboks/pivedims (squeaker)

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 #solenwilma og tagger @thildescrochetandknitting ved

dit færdige resultat

http://www.thildescrochetandknitting.dk/
http://www.thildescrochetandknitting.dk/
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Hoved 2 stk:

Gult 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) 

Den første del afsluttes med 1km og enden hæftes

Læg de 2 dele vrang mod vrang og fortsæt rundt på
11.omg således de 2 dele hækles sammen – husk at
fylde hovedet med bamsefyld og pivdimsen inden der
er hæklet hele vejen rundt:

11.omg: 60fm (60)

Nu laves der bølger rundt i kanten:

12.omg: *5stgm i 2m + 1km i 2m fra pinden* x 15 (90)
13.omg: *1fm+2i1* x 44 + 1fm (133)

Afslut med 1 km i sidste maske, træk garnet igennem
og hæft enden

Øjne 2 stk:

Sort garn
1.omg: Magisk ring med 6fm  (6) 
Skift til hvidt garn
2.omg: *2i1* x 6 (12) 

Træk garnet igennem og brug enden til at sy øjnene
fast til hovedet. Brodér evt. en øjenfarve i kanten
rundt mellem den sorte og hvide del i øjet.

Brodér øjenbryn over øjnene. Brodér mund under øjnene.



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 #solenwilma

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/

