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Babysælen Luffe
Forkortelser:
mr=magisk ring
m=maske
lm=luftmaske
fm=fastmaske
2 fm s=indtagning; hækl 2 fastmasker sammen
2 fm i en m=udtagning; hækl 2 fastmasker i en maske
omg=omgang
rk=række
()= tallet i parentes angiver antal masker du skal have efter endt omgang
**=gentag anvisningen mellem stjernerne x antal gange
Materialer:
Hæklenål str 4,5 (eller den størrelse der passer til det valgte garn)
Stoppenål
Garn: comfy garn i hvid/råhvid, bomuldsgarn 8/4 i farverne hvid og sort
Bamsefyld/pudefyld
Evt sikkerhedsøjne, 2 stk str. 12 mm (frarådes til små børn, her anbefales i stedet for hæklede
eller broderede øjne)
Garn:
Mayflower comfy i hvid/råhvid, 200 g, løbelængde 240 m/200 g
Forbrug:
Unge: Hvid: 1-1,5 nøgle comfygarn, lille rest hvidt bomuldsgarn til detaljer og montering, lille rest
sort bomuldsgarn til snude og evt øjne.
Mængder afhænger dog af hæklefasthed.

Copyright:
Opskriften er udviklet af mig og er kun til privatbrug – du må ikke sælge, kopiere eller på anden vis videregive hele eller dele af opskriften. Du må
gerne sælge det færdige produkt med henvisning til mig som designer, dog udelukkende privatsalg og ikke i erhvervsøjemed.
Jeg vil bede om, at du henviser til mig som designer (@kreative_loyerligheder), hvis du viser billeder på blog, facebook, instagram eller i andre
medier.
Du må meget gerne bruge #hækletsælfamilie, #hækletdyrefamilie og #kreativeloyerligheder.
Tak.
Kreative Løyerligheder – Pil Løye Hejl
www.kreativeloyerligheder.dk
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Babysælen Luffe
Intro:
Hej
Jeg er glad for, at du har lyst til at hækle min
lille babysæl.
Luffe er en del af #hækletsælfamilie hvor
ungen passer ind i maven på morsælen.
Opskriften på morsælen findes på min blog
kreativeloyerligheder.dk

Hoved:
Hvid comfy garn:
1.omg: 3 lm samles til ring
2.omg: 6 fm i lm ring (6)
3.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12)
4.omg: *1 fm,2 fm i en m* 6 gange (18)
5.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 3 gange (21)
6.omg: *6 fm, 2 fm i en m* 3 gange (24)
7.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30)
8.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36)
9.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 6 gange (42)
10-15.omg: fm i alle m (6 omgange) (42)
16.omg: *5 fm, 2 fm s* 6 gange (36)
17.omg: *4 fm, 2 fm s* 6 gange (30)

Jeg vil anbefale dig at starte med at læse hele
opskriften igennem, inden du går i gang for
overblikkets skyld.
Comfygarn har sine svagheder. Det kan være
svært at trævle op, så lav ikke for mange fejl
J
Jeg kan ikke få det til at lykkes med mr i
comfygarn. Derfor starter jeg med lm-ring.
God fornøjelse.
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Hvis du bruger sikkerhedsøjne skal de sættes
i nu. Se afsnittet om øjne s. 6.
Krop:
18.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36)
19.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 6 gange (42)
20.omg: *6 fm, 2 fm i en m* 6 gange (48)
21.omg *7 fm, 2 fm i en m* 6 gange (54)
22-27.omg: fm i alle m (6 omgange) (54)
28.omg: *16 fm, 2 fm s* 3 gange (51)
29.omg: fm alle m (51)
30.omg: *15 fm, 2 fm s* 3 gange (48)
31.omg: fm alle m (48)
32.omg: *14 fm, 2 fm s* 3 gange (45)
33.omg: *13 fm, 2 fm s* 3 gange (42)
34.omg: *12 fm, 2 fm s* 3 gange (39)
35.omg: *11 fm, 2 fm s* 3 gange (36)
36.omg: *10 fm, 2 fm s* 3 gange (33)

Masken til venstre for midtlinien er maske 1 i
venstre halestykke.
1.omg: 10 fm, spring 10 m over (10)
2.omg: 4 fm, *2 fm i 1* 2 gange, 4 fm (12)
3.omg: 5 fm, *2 fm i 1* 2 gange, 5 fm (14)
4.omg: 2 fm s, 10 fm, 2 fm s (12)
5.omg: fm alle m (12)
6.omg: *2 fm, 2 fm s* 3 gange (9)
Afslut med km og bryd garnet.

Put fyld i hovedet og det forreste af kroppen.
37.omg: *9 fm, 2 fm s* 3 gange (30)
38.omg: *8 fm, 2 fm s* 3 gange (27)
39.omg: fm alle m (27)
40.omg: *7 fm, 2 fm s* 3 gange (24)
41.omg: fm alle m (24)
42.omg: *4 fm, 2 fm s* 4 gange (20)
Afslut med km og bryd garnet.

Tryk flad og sy enden sammen med hvidt
bomuldsgarn, alternativt kan comfy-enden
bruges hvis det ikke fnulrer for meget.

Put fyld i den sidste del af kroppen.

Nu skal højre halestykke laves.
Vend kroppen om så du har sælens mave ind
mod dig og start i 1. maske til venstre for det
halestykke der lige er lavet.

Hale:
Find midtlinien ned over ryggen startende
midt mellem øjnene og marker, hvor midten
på halestykket skal være. Hæklenålen
markerer maske nr 1 i venstre halestykke.

1.omg: 10 fm, spring venstre halestykke over
(10)
2.omg: 4 fm, *2 fm i 1* 2 gange, 4 fm (12)
3.omg: 5 fm, *2 fm i 1* 2 gange, 5 fm (14)
4.omg: 2 fm s, 10 fm, 2 fm s (12)
5.omg: fm alle m (12)
6.omg: *2 fm, 2 fm s* 3 gange, afslut med km
(9)
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Afslut som ved venstre halestykke.

Luffer: lav 2 stk:
1.rk: 7 lm (7)
2.rk: start i 2. m fra nålen, 6 fm, fortsæt på
anden side af lm-rækken med 6 fm (12)
Fra nu af hækles rundt
3-7.omg: fm i alle m (5 omgange) (12)
Afslut med km.
Hæft ender.

Der skal ikke fyld i halen.

Med hvidt bomuldsgarn kan der laves tre
striber på begge sider af halestykkerne. Jeg
har bare syet igennem begge lag (se billede).
Med hvidt bomuldsgarn kan der laves tre
striber på begge sider af lufferne (se billede).

Der vil ofte komme et ”hul” mellem de to
halestykker. Dette syes sammen med et par
sting med hvidt bomuldsgarn.

Montering:
Lufferne syes på ud for hinanden henover
omgang 22 til 26 med ca 20 masker imellem
på mavestykket.
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Øjne og snude:
Snuden broderes på med sort bomuldsgarn.
Tag udgangspunkt i midtpunktet på snuden
og broder henover omgang 1-3 svarende til
billedet.

Sikkerhedsøjne placeres henover omg. 7-8
med ca. 7 masker i mellem.
Til små børn anbefales broderede eller
hæklede øjne.
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