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OpskriftOpskrift
Curly Curly bassernebasserne

Hæklet i Go handmades Curly: 59% Polyester/12% Nylon/29% Akryl, 50 g/120 m og i Go handmades Vintage: 70% Uld/30% Bambus, 25 g/60 m.

Mange farver

GARNFORBRUG
Curly basserne H 30 cm
Curly (Hækles med to tråde): 150 g
Vintage: 50 g
Til næsen og munden få meter sort

MATERIALER
Fyldvat
Øjne: 12 mm
Hæklenål (Curly): 5,0 - 6,0 mm
Hæklenål (Vintage): 3,0 - 4,0 mm

Hæklefasthed: Fast

kvalitetsdesign i en unik stil
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GARNFORBRUG:
CURLY BASSERNE H 30 CM
Curly (Hækles med to tråde): 150 g
Vintage: 50 g
Til næsen og munden få meter sort

MATERIALER:
Fyldvat 
Øjne: 12 mm
Hæklenål (Curly): 5,0 - 6,0 mm
Hæklenål (Vintage): 3,0 - 4,0 mm

Angivne garnmængde er vejledende.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
km  kædemaske
mr magisk ring
lm luftmaske
fm fastmaske
1 fm udt udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt indtagning (2 fm hækles sammen)
*...*  det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken
 eller med tallet efter x.
(..)  for enden af omgangen/rækken 
 - angiver antal masker i alt.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i 
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm 
længde og trækkes igennem masken.

Det anbefales at fyldvat kommes i løbende som 
arbejdet udføres.

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver
Curly 
- et skønt blødt 
og let garn  
med ‘fårede’ krøller

Udviklet til både strikke- og hækleprojekter - tøj, puder, tæpper, Teddy bamser og dukkehår.  Kun fantasien sætter grænsen.
Tåler maskinvask.
59% Polyester/12% Nylon/29% Akryl,  50 g/120 m.
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CURLY BASSERNE

Krop hækles med Curly (to tråde). 
Øre hækles med Vintage. Hoved, Arm og Ben hækles 
med Curly (to tråde) og Vintage.

KROP
Hækles med Curly.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
8.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
9.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
10.) *8 fm, 1 fm udt* (60)
11. - 15.) 60 fm (60)
16.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
17.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
18.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
19.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
20.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
21.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
22.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
23. - 24.) 18 fm (18)
Fyldvat kommes i kroppen.

HOVED
Start med Vintage.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) 18 fm (18)
5.) *2 fm, 1 fm udt* (24)

6.) 24 fm (24)
7.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
8.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
9.) *11 fm, 1 fm udt* (39)
10.) 39 fm (39)
11.) 15 fm, 9 fm udt, 15 fm (48)
12.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
Hovedet vendes så de 9 fm udt fra omgang 11 
vender øverst (som panden).
Sæt øjnene i 8. omgang, med en afstand på ca. 9 m. 
Skift til Curly.
13. - 16.) 54 fm (54)
17.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
18.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
19.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
20.) 36 fm (36)
21.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
22.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
23.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
24.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
25.) *1 fm indt* (6)
Fyld hovedet med fyldvat.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen. 

Form hovedet og øjenhule:
Med Vintage trådes cirka 25 cm. Nålen føres ind 
under hagen og op ved øjets inderside.
Der sys over en maske og nålen føres ud nede ved 
hagen. Stram tråden, således at presset danner en 
fordybning oppe ved øjet.
For at holde presset på fordybningen, sys der 
igennem et par masker nede ved hagen.
Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet. 
Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man gentage 
processen. 
Processen gentages på det modsatte øje. 
Se ill.
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Brodér næse/mund på med facon som et ”Y”.
Sy hovedet fast på kroppen. ØRE (2 X)

Hækles med Vintage.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) *1 fm, 1 fm udt* (9)
3.) *2 fm, 1 fm udt* (12)
4.) *3 fm, 1 fm udt* (15)
5.) *4 fm, 1 fm udt* (18)
6.) *5 fm, 1 fm udt* (21)
7. - 13.) 21 fm (21)
Tryk øret lidt sammen ved åbningen og sy det fast 
på siden af hovedet. 

ARM (2 X)
Start med Vintage.
1.)  Slå 9 lm op, start med at hækle 
 i 2. lm fra nålen. 
  1 fm udt i 1. lm, 6 fm, 
  3 fm i næste lm, der hækles nu 
 7 fm i lm på modsatte side. (18)
2. - 9.) 18 fm (18)
10.) 2 fm, 1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt, 5 fm (16)
Skift til Curly.
11. - 26.) 16 fm (16)
27.) *1 fm indt* (8)
28.) *1 fm indt* (4)
Fyldvat kommes i armene.
Armene syes fast øverst på kroppen.
Klovene syes igennem 2 - 3 gange med ca. 25 cm 
Vintage garn. Stram til så de får formen og hæft 
tråden.
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BEN (2 X)
Start med Vintage.
1.) Slå 11 lm op, start med at hækle 
 i 2. lm fra nålen. 
 1 fm udt i 1. lm, 8 fm, 
 3 fm i sidste lm, der hækles nu 
 9 fm i lm på modsatte side. (22)
2. - 9.) 22 fm (22)
10.) 1 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt, 8 fm (20)
Skift til Curly.
11. - 24.) 20 fm (20)
25.) *1 fm indt* (10)
26.) *1 fm indt* (5)
Fyldvat kommes i benene.
Benene syes fast nederst på kroppen.
Klovene syes igennem 2 - 3 gange med ca. 25 cm 
Vintage garn. Stram til så de får formen og hæft 
tråden.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Nål, størrelse og fasthedNål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.


