Kylling Æggevarmer
Af Corinne Frieden fra Ravelry

Information fra designeren
En dejlig ven på Ravelry, sendte mig venligst opskriften på sine elskede, små æggevarmere ... og hendes
tilladelse til at dele opskriften på Ravelry!
Nå, efter at have tilbragt formiddagen med at forsøger at uploade en PDF-fil, er jeg kørt ind i en blindgyde (for nu)
... så her nedenfor er den kopierede udgave af opskriften. Jeg fortalte Corinne at jeg ville skrive ned for hende og
linke det til på Ravelry (hun hedder funkynitter på Ravelry).
I mellemtiden, så tjek hendes Eggstremely Cosy, der ligger på Ravelry og se teksten nedenfor, for opskriften:
Farve valg er dit valg, men som et eksempel, har jeg hæklet det udvendige af kroppen i en pastel farve og de
indvendige- og kropsdele i en kontrast farve. Hav det sjovt med at lave dit eget design.
Bemærk: Alle dele er hæklet i spiral, uden at afslutte omgangene.

Materialer
2.50 mm hæklenål
Garn, hvad som helst der passer til din hæklenål

Forkortelser
Hjælp til de enkelte masker her: www.topping.dk/blog/haeklede-masker-hjaelp-og-forkortelser
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luftmaske
kædemaske
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
Magisk Ring (alternativt kan du samle 4 lm til en ring og hækle maskerne her i)
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Opskrift
Kam (lavet af 3 sektioner: A, B, C)
Stor (lav 1) [A]
1. runde: 5 fm i en MR [5]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [10]
3.-5. runde: fm rundt [10]
6. runde: 8 fm, 1 indt [9]
7. runde: 7 fm, 1 indt [8]
8. runde: 6 fm, 1 indt [7]
9. runde: 5 fm, 1 indt [6]
Klip garnet og luk af med 1 km, gem enderne indeni og klem flad
Lille (lav 2) [B & C]
1. runde: 4 fm i en MR [4]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [8]
3.-4. runde: fm rundt [8]
5. runde: 6 fm, 1 indt [7]
6. runde: 5 fm, 1 indt [6]
[B] - Klip garnet og luk af med 1 km, gem enderne indeni og klem flad
[C] - Lad være med klippe garnet, men fortsæt med montering
Samling:
Step 1: 3 fm over 1 side på [C] (hvor garnet er fastgjort)
Step 2: Forbind [A] med 3 fm over 1 side på [A]
Step 3: Forbind [B] med 3 fm over 1 side på [B] og derefter 3 fm på den anden side af [B]
Step 4: 3 fm over den anden side på [A]
Step 5: 3 fm over den anden side på [C]
Step 6: km langs siden for at lukke, klip garnet og luk af med 1 km

Næb
Top (lav 1)
1.
2.
3.
4.

runde:
runde:
runde:
runde:

4 fm i en MR [4]
2 fm i hver maske rundt [8]
1 fm, 1 udt [12]
fm rundt [12]

Fold på midten og km langs kanten for at lukke, klip garnet og luk af med 1 km
Bund (lav 1)
1. runde: 4 fm i en MR [4]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [8]
3. runde: fm rundt [8]
Fold på midten og km langs kanten for at lukke, klip garnet og luk af med 1 km

Ben (lav 2)
Begynd ved tæerne
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2.-15. runde: fm rundt [6]
(eller indtil de har den ønskede længde) klip garnet og luk af med 1 km
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Tæer (lav 4)
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2.-3. runde: fm rundt [6]
Klip garnet og luk af med 1 km

Montering:
Sy tæerne fast på den ene side af benene, ca. 3 runder op fra enden af benet.
Når du klemmer tæerne og enden af benet sammen, skal de ca. have samme længde.
Hvis du ønsker det, kan du lave et par sting på tæerne for at få dem til at vende ned.

Krop (lavet af 2 sektioner)
Udvendig (lav 1)
1. runde: 4 fm i en MR [4]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [8]
3. runde: fm rundt [8]
4. runde: *1 fm, 1 udt* x4 [12]
5. runde: fm rundt [12]
6. runde: *2 fm, 1 udt* x4 [16]
7. runde: fm rundt [16]
8. runde: *3 fm, 1 udt* x4 [20]
9. runde: fm rundt [20]
10. runde: *4 fm, 1 udt* x4 [24]
11. runde: fm rundt [24]
12. runde: *5 fm, 1 udt* x4 [28]
13. runde: fm rundt [28]
14. runde: *6 fm, 1 udt* x4 [32]
15. runde: fm rundt [32]
16. runde: *7 fm, 1 udt* x4 [36]
17. runde: fm rundt [36]
18. runde: *8 fm, 1 udt* x4 [40]
19. runde: fm rundt [40]
20. runde: *9 fm, 1 udt* x4 [44]
21. runde: fm rundt [44]
22. runde: *10 fm, 1 udt* x4 [48]
23. runde: fm rundt [48]
24. runde: *11 fm, 1 udt* x4 [52]
25.-34. runde: fm rundt [52]
Lad være med at klippe garnet
Indvendig (lav 1)
1. runde: 4 fm i en MR [4]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [8]
3. runde: *1 fm, 1 udt* x4 [12]
4. runde: *2 fm, 1 udt* x4 [16]
5. runde: *3 fm, 1 udt* x4 [20]
6. runde: *3 fm, 1 udt* x5 [25]
7. runde: *4 fm, 1 udt* x5 [30]
8. runde: fm rundt [30]
9. runde: *4 fm, 1 udt* x6 [36]
10. runde: fm rundt [36]
11. runde: *5 fm, 1 udt* x6 [42]
12.-18. runde: fm rundt [42]
19. runde: *6 fm, 1 udt* x6 [48]
20.-24. runde: fm rundt [48]
Klip garnet og luk af med 1 km. Vend vrangen ud.
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Bemærk:

Antal runder med udtagninger kan justeres for at passe til den størrelse du ønsker at lave. Du kan prøve
at måle som du kommer frem.

Runde 19 er for at lade æggevarmeren nå ud over æggebægerets kant, det kan være nødvendig at lave
den før eller efter, alt efter dit æggebæger.

Den udvendige del er 4 masker bredere end den indvendige del, for at sikre at den indvendige del ikke
rynker sammen når de bliver samlet

Montering:
Bemærk: Når du syer delene sammen, kan enderne skjules imellem de 2 kropsektioner.
Sy kammen på toppen af den udvendige sektion af kroppen, for til bag, bøjet over toppen
Sy den øverste del af næbbet så det krummer ned, ca. 6 rækker ned fra kammen
Sy den nederste del af næbbet så det krummer op, tæt på den øverste del
Sy to perler på til øjn
Sy benene på omkring 1 runde over bunden af kroppen, og sørg for at tæerne er på niveau med hinanden
Put lidt fyld i toppen af hovedet for at forhindre at det synker og bliver fladt
Placer den indvendige del af kroppen i den udvendige del og sørg for at de er på niveau i bunden.
Hækl en kant for at samle de 2 dele, husk på at den udvendige del har 4 masker mere, dem fordeler du jævnt hækl 4 runder.
Broder æggevarmeren, vær omhyggelig med ikke at sy igennem begge lag.
Hæft enderne og skjul dem imellem de 2 lag.

Information
Opskriften må ikke deles elektronisk eller på papirkopier. Link i stedet til indlægget med opskriften.
Original opskrift: www.ravelry.com/patterns/library/eggstremely-cosy-set
Opskriften er lavet af Corinne Frieden | Ravelry
Oversat til dansk af Marianne Topping | www.topping.dk
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