Baby Drage
Af Kristi fra www.engsidrun.spire.ee

Information fra designeren
Tip! Du kan bruge samme opskrift til at lave større eller mindre drager ved at benytte et finere eller tykkere garn.
Vælg en hæklenål der er mindst 1 størrelse mindre end foreslået på garn etiketten.
Brug en hæklenål så lille som mulig for at du kan hækle stramt nok til at fyldet ikke kan ses igennem maskerne.

Noter:
Du skal ikke afslutte/forbinde runderne men fortsætte rundt i spiral
Brug en maskemarkør/garnende til at markere hvor runden starter. Flyt markøren op efter hver runde.
Størrelse ca. 11 cm med 1.75mm hæklenål
8/4 bomuld og 2.50mm hæklenål ca. 10cm
Færdigheder krævet
Hækle i runder, fastmasker, ud- og indtagning
Sværhedsgrad
Begynder - egnet for nybegyndere, kræver tålmodighed ved montering.
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Materialer
Bomuldsgarn. Du skal ca. bruge 23g til kroppen og 7g til piggene
1.75mm hæklenål eller den der passer til garnet -1
Fiberfyld
9 mm sikkerhedsøjn, perler, knapper, filt eller hvad du vil bruge til øjn.
Plastik æg fra et Kinder æg (du kan alternativt bruge et rasle indsæt eller
bare fiberfyld hvis du ikke ønsker en rangle)
Glas- eller plastik perler til at fylde ægget med
Brodertråd
Nål, saks, maskemarkør (du kan sagtens bruge et stykke tråd som markør)
Bånd, hvis din drage skal have en sløjfe

Forkortelser
Hjælp til de enkelte masker her: www.topping.dk/blog/haeklede-maskerhjaelp-og-forkortelser
MR

=

fm
indt

=
=

udt

=

udt3

=

Magisk Ring (alternativt kan du samle 3 lm til en ring og hækle maskerne her i)
Følg linket ovenover for forklaring af Magisk Ring
fastmaske
indtagning (hækl 2 masker sammen)
Følg linket ovenover for forklaring af usynlig indtagning
udtagning (hækl 2masker i samme maske)
Følg linket ovenover for forklaring af usynlig udtagning
udtagning med 3 masker (hækl 3 fm i samme maske)

Hoved
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6 gange [18]
4. runde: *1 udt, 2 fm* gentag fra *til* 6 gange [24]
5. runde: *3 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6 gange [30]
6. runde: 1 fm, 1 udt, *4 fm, 1 udt* gentag fra *til* 5 gange, 3 fm [36]
7. runde: *5 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6 gange [42]
8. runde: 2 fm, 1 udt, *6 fm, 1 udt* gentag fra *til* 5 gange, 4 fm [48]
9.-14. runde: fm rundt [48]
15. runde: 2 fm, 1 indt, *6 fm, 1 indt* gentag fra *til* 5 gange, 4 fm [42]
16. runde: *5 fm, 1 indt* gentag fra *til* 6 gange [36]
17. runde: 1 fm, 1 indt, *4 fm, 1 indt* gentag fra *til* 5 gange, 3 fm [30]
18. runde: *3 fm, 1 indt* gentag fra *til* 6 gange [24]
Indsæt sikkerhedsøjn mellem runderne 13 og 14 med 13 masker imellem (tæl 12 huller)
19. runde: *1 indt, 2 fm* gentag fra *til* 6 gange [18]
20. runde: *2 fm, 1 indt* gentag fra *til* 4 gange, 2 fm [14]
Luk af og fyld med fiberfyld. Efterlad en lang ende til at sy med.

Krop
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6 gange [18]
4. runde: *1 udt, 2 fm* gentag fra *til* 6 gange [24]
5. runde: *5 fm, 1 udt* gentag fra *til* 4 gange [28]
6.-14. runde: fm rundt [28]
Indsæt plastik æg før du begynder at tage ind.
15. runde: *5 fm, 1 indt* gentag fra *til* 4 gange [24]
16. runde: *1 indt, 2 fm* gentag fra *til* 6 gange [18]
17. runde: *2 fm, 1 indt* gentag fra *til* 4 gange, 2 fm [14]
Luk af og hæft ender.
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Snude
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3. runde: 3 fm, *1 udt3* gentag fra *til* 2 gange, 4 fm, *1 udt3* gentag fra *til* 2 gange, 1 fm [20]
4.-6. runde: fm rundt [20]
Klip garnet og efterlad en lang ende til at sy med
Fyld med fiberfyld

Arme
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 3 gange [9]
3.-5. runde: fm rundt [9]
Luk af og efterlad en lang ende til at sy med.
Fyld med fiberfyld

Ben
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3.-6. runde: fm rundt [12]
Luk af og efterlad en lang ende til at sy med.
Fyld med fiberfyld

Hale
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12]
3.-12. runde: fm rundt [12]
13. runde: 1 udt, 11 fm (13)
14. runde: 7 fm, 1 udt, 5 fm [14]
15. runde: 3 fm, 1 udt, 10 fm [15]
16. runde: fm rundt [15]
17. runde: 5 udt, 10 fm [20]
Fyld med fiberfyld efterhånden som du kommer frem.
Luk af og efterlad en lang ende til at sy med.

1. pig (lav 3)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 1 udt, 5 fm [7]
3. runde: fm rundt [7]

2. pig (lav 2)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3. runde: *5 fm, 1 udt* gentag fra *til* 2 gange [14]
4.-7. runde: fm rundt [14]

3. pig (lav 3)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: *2 udt, 1 fm* gentag fra *til* 2 gange [10]
3.-5. runde: fm rundt [10]

4. pig (lav 3)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: *2 udt, 1 fm* gentag fra *til* 2 gange [10]
3.-4. runde: fm rundt [10]

5. pig (lav 1)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske [12]
3.-5. runde: fm rundt [12]
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Fyld piggene med fiberfyld.
Du kan enten efterlade en lang ende på en af piggene (1. pig) til at sy alle piggene med, eller du kan bruge en
ende fra hver enkelt.

Gennemgang - Hoved
Tilføj sikkerhedsøjn efter du har hæklet runde 18

Indsæt sikkerhedsøjn mellem
runderne 13 og 14 med 13 masker
imellem (tæl 12 huller)

Sørg for at være tilfreds med
øjnenes placering før du sikrer dem
med pladen.

Tip! Hvis din hæklefasthed er på den løse side, kan du putte en smule fiberfyld mellem det hæklede og øjn pladen
for at skjule den.
Fyld hovedet med fiberfyld, begynd at fylde efter runde 20.
Tip! Fyldet er det, der giver din drage den endelige form, så tag dig god tid. Løsn fyldet en smule før du putter det
ind. Tilføj en smule af gangen til den er fast og kan holde formen.
Sy snuden på hovedet. Broder ansigtet med brodergarn (alm. garn kan også bruges).
Sørg for at bruge brodergarn der kan vaskes uden at smitte af, da dragen kan få brug for at blive vasket.

Indsæt nålen fra bunden af hovedet,
med ca. 2-3 ca. der stikker ud.

Broder ansigtet.

Lad nålen komme ud i bunden af
hovedet igen.
Bind en dobbelt knude og put
enderne ind i hovedet.

Gennemgang - Krop
Indsæt plastik ægget i kroppen før du begynder med indtagninger, runde 15.
Tip! Prøv at sætte plastik ægget i kroppen ved runde 7 for at sikre at det passer og der ikke er for meget plads.
Det kan være nødvendigt at tage lidt flere masker ud eller ind på runde 5.
Lav det samme antal ud- eller indtagninger på runde 15.
Du kan også have behov for at springe en runde over eller lave en runde ekstra.
Ægget skal passer perfekt i kroppen.
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Montering
Færdiggør alle stykkerne og hæft de ender, der ikke skal bruges.
Tip! Du kan enten bruge en lang ende fra hovedet til at sy alle delene til kroppen eller du kan bruge kortere ender
fra hvert stykke. Sørg for at alle ender er hæftet sikkert.
Sy arme, ben og hale til kroppen og pigge på hovedet, kroppen og halen.
Tip! Sy først hovedet på kroppen. Brug knappenåle til at placere stykkerne på hovedet og kroppen før du syer, for
at finde de rigtige placeringer.

Sy hovedet på kroppen

Tilføj mere fiberfyld før du lukker
helt

Sy piggene på, start fra næsen
1, 2, 3, 4 (i par på hovedet)
5 (på ryggen)
4, 3, 1 (på halen)

Sy et bånd om halsen eller en sløjfe
på hovedet med sytråd.

Sy arme, ben og hale på kroppen

Information
Copyright © 2012 TÜ Spire.
Indholdet af dette dokument må ikke kopieres, reproduceres, ændres, offentliggøres eller distribueres på nogen
måde. Du MÅ sælge færdige produkter fremstillet fra denne opskrift, forudsat at du krediterer mig (KristiTullus,
www.engsidrun.spire.ee) som designeren.
Original opskrift: www.engsidrun.spire.ee/blogs/blog1.php/free-pattern-baby-dragon-rattle
Opskriften er lavet af Kristi | www.engsidrun.spire.ee
Oversat til dansk af Marianne Topping | www.topping.dk

Kontakt information
Opskriften inkluderer ubegrænset support fra designer over e-mail eller Skype
Hækle vejledninger med billeder og hjælpsomme tips finder du på designeres website.
E-mail: kristi@spire.ee
Web: www.engsidrun.spire.ee
Skype: a0kristi
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Amigurumi teknikker
Magisk Ring - At starte med en justerbar løkke
En Magisk Ring er en måde at starte et hæklet stykke på, der skal være rundt.
Man starter med at hækle første omgang i en justerbar løkke, der trækkes lukket til sidste.
Alternativt kan man hækle 2 lm og derefter hækle maskerne i den 1. lm fra krogen.

Lav en løkke ca. 3 cm fra
garnenden. Tag fat hvor løkken
dannes med din tummelfinger og
pegefinger

Sæt krogen i løkken, forfra, tag fat
om garnet og træk en løkke op

Slå om og træk igennem løkken

Træk garnet stramt. Dette tæller
ikke som den første fm

Start den første fm. Indsæt krogen
igennem den første løkke, forfra

Træk en løkke op. Slå om og træk
igennem løkken

Fortsæt med at hækle om løkken og
garnenden indtil du har det ønskede
antal masker, for det meste 6

Tag fat om garnenden og træk til
løkken er stramt lukket

6
Marianne Topping | www.topping.dk //☺\\ Hæklenålen | www.hæklenålen.dk

Afslutte et åbent stykke, der skal monteres på et andet stykke
Dette er en måde at afslutte et åbent stykke på, der senere skal syes sammen med et andet åbent stykke.
Hvis du skal efterlade en garnende til at sy med, skal du stoppe efter trin 2

Lav en km i næste maske. Klip
garnet og træk garnenden igennem
løkken.
Indsæt krogen i næste maske

Tag fat i garnet og træk garnenden
igennem masken

Indsæt krogen igennem næste
maske, bagfra, og træk garnenden
igennem masken ind på vrangen

Fyld stykkerne med fiberfyld
Fyld er det der giver din færdige amigurumi formen, så tag din tid. Løsn fyldet mellem hænderne og tilføj en lille
smule ad gangen. Fortsæt med at tilføje til dit stykke er fast og holder formen. Hvis du begynder at få klumper,
træk alt fyldet ud, løsen det og start forfra. Hvis du kan se fyldet gennem stoffet, har du fyldt for hårdt. Så er det
bedst at starte forfra og fylde mere let.

Sy et åbent stykke til et lukket stykke
Dette er en metode til at sy et åbent stykke til et lukket stykke.
Når stykker er anden farve, skal du bruge det garn du har brugt til det åbne stykke, til at sy til den lukkede del
med.

Bring nålen op gennem stykket under
en maske på det åbne stykke. Gå
ned gennem begge løkker på
masken, og ned i det samme hul

Bring nålen op igen direkte under
den næste maske. Træk garnet
stramt. Dette gør sømmen næsten
er usynligt
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Luk med en knude og skjul garnenden
Denne vejledning vil vise, hvordan man binder en knude på en garnende og skjuler den i stykket. Denne metode
kan anvendes, når garnenden og stykket har samme farve.

Bring garnet og igennem maskerne
når du er færdig med at sy

Indsæt nålen under en løkke på en
maske lige ved siden af hullet (hvor
du kom op)

Træk indtil du har en lille løkke

Træk indtil du har en lille løkke

Klip løkkeenden af

Sæt nålen i samme hul og ud
igennem stykket

Træk på enden til knuden forsvinder
ind i stykket

Træk lidt mere og klip tæt på
stykket

Garnende vil med det samme
forsvinde ned i stykket
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