
Best. nr: 23053-105  Garn: JULIE 100 g, 100% bomuld 8/8, 1ngl = 50 g, 85 m

00035

SLANGE RING
I JULIE 

Størrelse:
Ca. 48 cm i dia (ydermål)
Ca. 20 cm i dia (indermål)
Hæklenål: 3,5 og 4 mm
Tilbehør: Til fyld kan anvendes garn gerne 
uld, vat eller en badering (se mål ved 
størrelse). 

Materialer:
7 ngl fv: 15 (grøn)
2 ngl fv: 14 (blå)
1 ngl fv: 12 (grå)
1 ngl fv: 16 (rosa)
1 ngl fv: 11 (hvid)
1 ngl fv: 13 (sort eller restgarn)



HÆKLEFASTHED:
16 fm og 20 omg fm med hæklenål 4  = 10 x 10 cm.
OBS: kontrollere hæklefastheden nøje. Hækler du for fast 
byt til grovere pinde. Hækler du for løst byt til tyndere 
pinde. Stemmer hæklefastheden ikke får arbejdet forkerte 
mål og det angivne garnforbrug ændres.

HÆKLE BESKRIVELSER:
Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om nålen, 
træk garnet gennem løkken X. Gentag X X til ønsket antal 
lm.
Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk garnet 
gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem begge m på 
nålen.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk garnet 
gennem m og direkte gennem m på nålen.

Indtagning 1 m: Stik nålen ned i første m og træk en løkke 
op på nålen. Stik derefter ned i næste m og træk endnu en 
løkke op (nu 3 løkker på nålen). Slå garnet om nålen og 
træk igennem alle 3 løkker på en gang.
Indtagning 2 m: Stik nålen ned i første m og træk en løkke 
op på nålen. Stik derefter ned i 2. m og træk endnu en 
løkke op. Stik nu ned i 3. m og træk endnu en løkke op (nu 
4 løkker på nålen). Slå garnet om nålen og træk igennem 
alle 4 løkker på en gang.

SLANGE RING:
Slå 90 lm op i grøn på hæklenål 4 og lav en ring med 1 km. 
(Gentag X X)
Omg 1: 90 fm
Omg 2: X 2 fm i samme fm, 8 fm X = 100 fm
Omg 3: 100 fm
Fortsæt med at tage 10 m ud på hver 2. omg. Maskerne 
mellem udtagningerne øges for hver udtagningsomg til der 
er 230 fm.
Hækl yderligere 1 del men lav striber som følger:
Omg 1-8 = grøn. Omg 9-12 = grå, omg 13-17 = blå, omg 
18-21 = grå, omg 22 – til og med 230 fm = grøn.
Hvis du vælger at fylde med en opblæst badering, lav et hul 
til ventilen ved at hækle 3 lm, spring 3 fm over. På næste 
omg hækler du 3 fm over de 3 lm.   

CIRKEL DEKORATION:
Slå 3 lm op i grå på hæklenål 4, lav en ring med 1 km.
Omg 1: 6 fm rundt
Omg 2: 2 fm i hver fm = 12 fm
Omg 3: 2 fm i hver 2. fm = 18 fm
Omg 4: 2 fm i hver 3. fm = 24 fm
Skrift til blå
Omg 5: 2 fm i hver 4. fm = 30 fm
Omg 6: 2 fm i hver 5. fm = 36 fm
Omg 7: 2 fm i hver 6. fm = 42 fm

Skift til grå
Omg 8: 42 fm
Hækl 6 stk. 

HOVED:
Slå 10 lm op i grøn på hæklenål 4, vend.
Omg 1: Spring 1 lm over nærmest nålen og hækl 9 fm.
Omg 2-4-6-8-10-12: tag 1 fm ud i første og sidste fm.
Omg 3-5-7-9-11: fm.
Omg 13-25: 21 fm.
Omg 26-28-30: tag 1 m ind i hver side.
Omg 27-29-31: fm.
Omg 32: tag 2 m ind i hver side = 11 fm
Omg 33: 11 fm.
Tag garnet af.
Hækl yderligere en del med blå (= underside).

TUNGE:
Hækl i rosa med hæklenål 3,5 – 2 fm fra den midterste 
m på start omg. 
Omg 1-6: fm
Omg 7: 2 fm i første og sidste m = 4 fm
Omg 8-9: fm
Nu hækles 2 fm, vend, 2 fm, vend, hækl 2 fm sammen. 
Tag garnet af.
Hækl de 2 tilbagestående m på samme måde.

ØJNE:
Slå 10 lm op i hvid på hæklenål 3,5. Nu hækles rundt.
Omg 1: Spring 1. m over og hækl 8 fm, 3 fm i sidste m, 
8 fm om maskebuen på modsat side, 3 fm i 1. m. 
Nu hækles rundt yderligere 2 omgange, 3 fm i hver 
side og maskeantallet øges med 2 m derimellem.

PUPIL:
Slå 3 lm op i blå på hæklenål 3,5, lav en ring med 1 km
Omg 1: 6 fm
Omg 2: 2 fm i hver fm = 12 fm
Tag garnet af. Hækl 2 stk. 

MONTERING:
Lig delene ud og damp dem forsigtigt. Sy pupillen på 
øjet og dernæst øjet på det grønne hoved. Sy næsebor 
med fladsting i sort (se billede). Hækl hoveddelene 
sammen med fm i grøn på hæklenål 4. Lad en del være 
åben, og fyld hovedet med garn/vat, og hækl den sidste 
del sammen. Sy hovedet fast på ringen.
Sy cirkeldekorationerne på jævnt fordelt. Hækl ringens 
yderkant sammen med fm i grøn på hæklenål 4, slut 
med 1 km i første fm. Fyld ringen med garn, vat eller 
badering. Hækl inder kanten sammen med fm i grøn 
på hæklenål 4, slut med 1 km i første fm. Hæft alle 
tråde. Pust baderingen op hvis den er anvendt til fyld. 


