Humlebi – ophæng
Hækleopskrift

Det formelle
Alle Hyggetanten designs er beskyttet af international copyright og er kun til
personlig brug. Dette betyder, at det er ulovligt at distribuere opskrifterne både
på papirform såvel som elektronisk form. Du må altså ikke sælge mine
opskrifter, lægge dem op på internettet eller oversætte til andre sprog, uden min
godkendelse. Alle rettigheder er mine. Det er tilladt at sælge de færdige
produkter. Ved salg heraf skal der dog stå, at det er Hyggetanten opskrift og
design. Samtidig skal der linkes til min blog www.hyggetanten.dk
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på
kontakt@hyggetanten.dk
Det skal du bruge
•

Hæklenål nr. 3

•

Fyld

•

Gult bomuldsgarn

•

Brunt bomuldsgarn

•

En rest sort garn til at sy øjne og mund

Forkortelser
•

Fm = fastmasker

•

Lm = luftmasker

•

Mr = magisk ring

•

Indt = indtagning

•

*-* = gentag omgangen ud

•

()= angiver omgangens samlede maskeantal

Krop
1. 6 fm om mr (6)
2. 2 fm i hver (12)
3. *1 fm, 2 fm i næste* (18)
4. *2 fm, 2 fm i samme m* (24)
5. *3 fm, 2 fm i samme m* (30)
6. *4 fm, 2 fm i samme m* (36)
7. *5 fm, 2 fm i samme m* (42)
9.-12. 1 fm i hver m (42)
Nu skiftes til brun. Fra række 13-26 hækles der skiftevis to rækker med brunt og to
rækker med gult.
13. -26. 1 fm i hver m (42)
Nu hækles der kun med gult indtil kroppen er færdig.
27.-28 1 fm i hver m (42)
29. *5 fm, 1 indt* (36)
30. *4 fm, 1 indt* (30)
31. *3 fm, 1 indt* (24)
32. *2 fm, 1 indt* (18)
33. *1 fm, 1 indt* (12)
Fyld kroppen med vat
34. *1 indt* (6)
Klip og hæft
Vinger
1. 6 fm om mr (6)
2. 2 fm i hver (12)
3. *1 fm, 2 fm i næste* (18)
4. *2 fm, 2 fm i samme m* (24)
5. *3 fm, 2 fm i samme m* (30)
6.-10. 1 fm i hver (30)
11. *3 fm, 1 indt* (24)

12. 1 fm i hver m (24)
13. *2 fm, 1 indt* (18)
14.-15. 1 fm i hver m (18)
16. *1 fm, 1 indt* (12)
17.-18. 1 fm i hver (12)
19. *1 fm, 2 fm i næste* (18)
20.-21. 1 fm i hver (18)
22. *2 fm, 2 fm i samme m* (24)
23. 1 fm i hver m (24)
24. *3 fm, 2 fm i samme m* (30)
25.-29. 1 fm i hver m (30)
30. *3 fm, 1 indt* (24)
31. *2 fm, 1 indt* (18)
32. *1 fm, 1 indt* (12)
33. *1 indt* (6)
Klip tråden og efter et langt stykke til at sy vingerne fast på kroppen med.
Broder nu mund og øjne på bien med sort garn.
Sæt et stykke elastiksnor fast og pynt det med perler, filtkugler eller små hæklede kugler
og bien er nu klar til brug.
God fornøjelse!

