Peter Plys – Elefanten “Hafferlaffen” (Engelsk: Winnie the Pooh – Lumpy)
Det skal du bruge:



Hæklenål 2,5
Tre forskellige farver garn.
Farve A: Lavendel/blå til hoved, snabel, krop, arme og ben samt kanten rundt ørerne
Farve B: Mørkere Lavendel/blå til hår
Farve C: Lys rosa til ører

Forkortelser:



Fm = fastmaske
MR = magisk ring

Hoved:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
12 fm
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
5: (4 fm, 2 fm i næste fm) x 6
30 fm
6: (5 fm, 2 fm i næste fm) x 6
36 fm
7-11: (1 fm i hver hele vejen rundt)
36 fm
12: (11 fm, 2 fm i næste fm,
2 fm, 2 fm i næste fm,
2 fm, 2 fm i næste fm,
2 fm, 2 fm i næste fm,
2 fm, 2 fm i næste fm,
2 fm, 2 fm i næste fm, 9 fm
42 fm
13-16: (1 fm i hver hele vejen rundt)
42 fm
17: (11 fm, 2 fm sammen,
2 fm, 2 fm sammen
2 fm, 2 fm sammen
2 fm, 2 fm sammen
2 fm, 2 fm sammen
2 fm, 2 fm sammen, 9 fm)
36 fm
18: (4 fm, 2 fm sammen) x 6
30 fm
19: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
20: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
Fyld hovedet. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy hovedet på kroppen.

Snabel:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (6 fm kun i den 1 fm)
6 fm
3: (1 fm i hver hele vejen rundt)
6 fm
4: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 3
9 fm
5-6: (1 fm i hver hele vejen rundt)
9 fm
7: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 3
12 fm
8-9: (1 fm i hver hele vejen rundt)
12 fm
10: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 3
15 fm
11-12: (1 fm i hver hele vejen rundt)
15 fm
13: (4 fm, 2 fm i næste fm) x 3
18 fm
14: (1fm i hver hele vejen rundt)
18 fm
Fyld snablen. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy den til hovedet.
Krop:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
12 fm
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
5-10: (1 fm hele vejen rundt)
24 fm
11: (2 fm, 2 fm sammen) x 6
18 fm
Fyld kroppen. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy armene til kroppen.
Hale:
Farve B
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (1 fm, 2 fm i næste fm) x 3
9 fm
3: (1 fm i hver hele vejen rundt)
9 fm
4: (1 fm, 2 fm sammen) x 3
6 fm
Fyld halen. Slut af med en kædemaske og efterlad nok garn til at sy halen til kroppen.
Ben x 2:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i første og næste fm,
1 fm, 2 fm i næste,
1 fm, 2 fm i næste)
10 fm
3: (1 fm hele vejen rundt)
10 fm
4: (1 fm, 2 fm sammen) x 4
6 fm
Fyld benene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem til kroppen.
Arme x 2:
Farve A

1: MR med 7 fm
7 fm
2-5: (1 fm hele vejen rundt)
7 fm
Fyld armene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem på kroppen.
Venstre Øre:
Farve C
1: (4 kædemasker, vend med 1 maske) 4 fm
2: (4 fm, vend med 1 maske)
3: (4 fm, 2 fm i næste fm, vend med 1 maske)
4: (5 fm og vend med 1 maske)
5: (5 fm, 2 fm i næste fm, vend med 1 maske)
6: (2 fm i første fm, 1 fm) x 3
Slut af med en kædemaske.
Farve A
1: (4 kædemasker, vend med 1 maske) 4 fm
2: (4 fm, vend med 1 maske)
3: (4 fm, 2 fm i næste fm, vend med 1 maske)
4: (5 fm og vend med 1 maske)
5: (5 fm, 2 fm i næste fm, vend med 1 maske)
6: (2 fm i første fm, 1 fm) x 3
Slut af med en kædemaske.

4 fm
5 fm
5 fm
6 fm
9 fm

4 fm
5 fm
5 fm
6 fm
9 fm

Læg begge øredele sammen og hækl en kant af fastmasker rundt øret minus den del der vender
ind mod hovedet. Slut af med nok garn til at sy øret på venstre side af hovedet.
Højre Øre:
Farve C
1: (4 kædemasker, vend med 1 maske) 4 fm
2: (4 fm, vend med 1 maske)
3: (2 fm i næste fm, 4 fm, vend med 1 maske)
4: (5 fm og vend med 1 maske)
5: (2 fm i næste fm, 5 fm, vend med 1 maske)
6: (1 fm, 2 fm i næste) x 3
Slut af med en kædemaske.
Farve A
1: 4 kædemasker, vend med 1 maske) 4 fm
2: (4 fm, vend med 1 maske)
3: (2 fm i næste fm, 4 fm, vend med 1 maske)
4: (5 fm og vend med 1 maske)
5: (2 fm i næste fm, 5 fm, vend med 1 maske)
6: (1 fm, 2 fm i næste) x 3
Slut af med en kædemaske.

4 fm
5 fm
5 fm
6 fm
9 fm

4 fm
5 fm
5 fm
6 fm
9 fm

Læg begge øredele sammen og hækl en kant af fastmasker rundt øret minus den del der vender
ind mod hovedet. Slut af med nok garn til at sy øret på højre side af hovedet.
Hår:
Farve B
Når du begynder skal der være nok garn til at forbinde håret med kædemaskerne.
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (3 kædemasker, vend med 1 maske, 3 fm i kædemasken og færdiggør med en kædemaske i den
første fm i ringen. Gentag x 5 og du vil have 6 af dem.)
Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy håret på hovedet.
Færdiggørelse af elefanten:
Sy hovedet til kroppen
Sy armene til kroppen cirka 2 række fra oven
Sy benene til kroppen cirka 7 række fra oven
Sy halen til kroppen cirka 8 række fra oven
Sy snablen til hovedet cirka ved 10 række
Sy ørerne til hovedet cirka ved 10 række
Sy håret på toppen af hovedet
Broder eller klip to stykker filt til øjnene som placeres omkring 10 række og med cirka 5 masker
imellem øjnene.
Broder 2 øjenbryn med brodergarn omkring 8 række

Peter Plys – ”Ninka Ninus” (Engelsk: Winnie the Pooh – Rabbit)
Det skal du bruge:



Hæklenål 2,5
Tre forskellige farver garn.
Farve A: Lys gul til hoved, krop, arme og ben samt kant rundt ørerne
Farve B: Hvid til mave
Farve C: Lys rosa til ører

Forkortelser:





Fm = fastmaske
MR = magisk ring
Hstm = Halv-stangmaske
Stgn = Stangmaske

Hoved:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
12 fm
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
5: (4 fm, 2 fm i næste fm) x 6
30 fm
6-10: (1 fm i hver hele vejen rundt)
30 fm
11: (5 fm, 2 fm i hver af de næste 5 fm,
10 fm, 2 fm i hver af de næste 5 fm
40 fm
12-14: (1 fm i hver hele vejen rundt)
40 fm
15: (1 fm, 2 fm sammen de næste 5 fm,
10 fm, 2 fm sammen de næste 5 fm
30 fm
16: (3 fm, 2 fm sammen) x 6
24 fm
17: (2 fm, 2 fm sammen) x 6
18 fm
Fyld hovedet. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy hovedet på kroppen.
Krop:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
12 fm
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
5-10: (1 fm hele vejen rundt)
24 fm
11: (2 fm, 2 fm sammen) x 6
18 fm
Fyld kroppen. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy armene til kroppen.

Mave:
Farve B
1: (4 kædemaske, vend med 1 maske)
2-8: (vend og hækl 4 fm, vend med 1 maske)
9: (2 fm sammen, 1 fm) x 2
Hækl en kant rundt maven og sy den på kroppen.

4 fm
4 fm
2 fm

Arme x 2:
Farve A
1: MR med 7 fm
7 fm
2-6: (1 fm hele vejen rundt)
7 fm
Fyld armene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem på kroppen.
Ben x 2:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i første og næste fm,
1 fm, 2 fm i næste,
1 fm, 2 fm i næste)
10 fm
3: (1 fm hele vejen rundt)
10 fm
4: (1 fm, 2 fm sammen) x 4
6 fm
5: (1 fm, 2 fm i næste) x 3
9 fm
Fyld benene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem til kroppen.
Ører x 2:
Farve C
1: (9 kædemasker, vend med 1 maske)
2: (2 fm, 2 hstm, 1 stgn, 2 hstm,
2 fm, vend med 1 maske)
Hækl 2 kædemasker og fortsæt på den anden side af masken,
2 fm, 2 hstm, 1stgn, 2 hstm, 2 fm
Slut af med en kædemaske.

9 fm
9 fm

Farve A
1: (9 kædemasker, vend med 1 maske)
2: (2 fm, 2 hstm, 1 stgn, 2 hstm,
2 fm, vend med 1 maske)
Hækl 2 kædemasker og fortsæt på den anden side af masken,
2 fm, 2 hstm, 1stgn, 2 hstm, 2 fm
Slut af med en kædemaske.
Læg begge øredele sammen og hækl en kant af fastmasker rundt øret minus den del der vender
ind mod hovedet. Slut af med nok garn til at sy øret på venstre side af hovedet.

Snude:
Farve B
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i hver) x 6
12 fm
3: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 3
15 fm
Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy snuden fast på hovedet.
Hale:
Farve B
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i hver fm) x 6
12 fm
3-4: (1 fm i hver hele vejen rundt)
12 fm
5: (2 fm, 2 fm sammen) x 3
9 fm
Fyld halen. Slut af med en kædemaske og efterlad nok garn til at sy halen til kroppen.
Færdiggørelse af elefanten:
Sy hovedet til kroppen
Sy maven på kroppen
Sy armene til kroppen cirka 2 række fra oven
Sy benene til kroppen cirka 7 række fra oven
Sy ørerne til hovedet cirka 2 række fra oven
Sy halen til kroppen cirka 7 række fra oven
Sy snuden til hovedet cirka ved 11 række
Broder eller klip to stykker filt til øjnene som placeres omkring 8 række og med cirka 4 masker
imellem øjnene.
Broder med lyserødt eller klip et stykke lyserødt filt til næsen
Broder 2 tynde øjenbryn med brodergarn omkring 7 række samt en tynd mund på snuden.

Peter Plys – ”Kængubarnet” (Engelsk: Winnie the Pooh – Roo)
Det skal du bruge:



Hæklenål 2,5
Tre forskellige farver garn.
Farve A: Lys brun til hoved, krop, ben, arme
Farve B: Mørk brun
Farve C: Lys blå til trøje på krop, arme
Farve D: Lys rosa til ører

Forkortelser:





Fm = fastmaske
MR = magisk ring
Hstm = Halv-stangmaske
Stgn = Stangmaske

Hoved:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
12 fm
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
24 fm
5: (4 fm, 2 fm i næste fm) x 6
30 fm
6: (5 fm, 2 fm i næste fm) x 6
36 fm
7-11: (1 fm i hver hele vejen rundt)
36 fm
12: (15 fm, 2 fm i hver af de næste 6 fm )
42 fm
13-15: (1 fm i hver hele vejen rundt)
42 fm
16: (15 fm, 2 fm sammen i de næste 6 fm)
36 fm
17: (1 fm i hver hele vejen rundt)
36 fm
18: (4 fm, 2 fm sammen) x 6
30 fm
19: (3 fm, 2 fm sammen) x 6
24 fm
20: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
18 fm
Fyld hovedet. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy hovedet på kroppen.
Krop:
Farve A
1: MR med 6 fm
2: (2 fm i næste fm) x 6
3: (2 fm, 2 fm i næste fm) x 6
4: (3 fm, 2 fm i næste fm) x 6
5-7: (1 fm hele vejen rundt)
Skift til Farve C
8: (1 fm i hver hele vejen rundt)

6 fm
12 fm
18 fm
24 fm
24 fm
24 fm

9: (2 fm, 2 fm sammen) x 6
18 fm
10-11: (1 fm i hver hele vejen rundt)
18 fm
Fyld kroppen. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy armene til kroppen.
Arme x 2:
Farve A
1: MR med 7 fm
7 fm
2: (1 fm i hver hele vejen rundt)
7 fm
Skift til farve C
3-6: (1 fm hele vejen rundt)
7 fm
Fyld armene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem på kroppen.
Ben x 2:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (2 fm i første og næste fm,
1 fm, 2 fm i næste,
1 fm, 2 fm i næste)
10 fm
3: (1 fm hele vejen rundt)
10 fm
4: (1 fm, 2 fm sammen) x 4
6 fm
5: (2 fm i hver af de første 3 fm, 2 fm, 2 fm i sidste fm)
10 fm
6: (1 fm i hver hele vejen rundt)
10 fm
Fyld benene. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy dem til kroppen.
Øre front x 2:
Farve D
1: (MR med 6 fm)
2: (2 fm i hver fm) x 6
3: (1 fm, 2 fm i hver fm) x 6
4: (2 fm, 2 fm i hver fm) x 6
5: (1 hstm, 2 fm i næste fm, 1 hstm)
– OBS! Færdigør ikke runden og slut af med en kædemaske

6 fm
12 fm
18 fm
24 fm

Øre bag x 2:
Farve A
1: (MR med 6 fm)
2: (2 fm i hver fm) x 6
3: (1 fm, 2 fm i hver fm) x 6
4: (2 fm, 2 fm i hver fm) x 6
5: (1 hstm, 2 fm i næste fm, 1 hstm)
– OBS! Færdigør ikke runden og slut af med en kædemaske

6 fm
12 fm
18 fm
24 fm

Læg begge øredele sammen og hækl en kant af fastmasker rundt øret minus den del der vender
ind mod hovedet. Slut af med nok garn til at sy øret på højre side af hovedet.

Hale:
Farve A
1: MR med 6 fm
6 fm
2: (1 fm hele vejen rundt)
6 fm
3: (1 fm, 2 fm i næste) x 3
9 fm
4-5: (1 fm hele vejen rundt)
9 fm
6: (2 fm, 2 fm i næste) x 3
12 fm
7-8: (1 fm i hver hele vejen rundt)
12 fm
Fyld halen. Slut af med en kædemaske og nok garn til at sy den på kroppen.
Færdiggørelse af Kængurubarnet Roo:
Sy hovedet til kroppen
Sy armene til kroppen cirka 2 række fra oven
Sy benene til kroppen cirka 6 række fra oven
Sy halen til kroppen cirka 5 række fra oven
Sy ørerne til hovedet cirka ved 10 række
Sy 2 tråde hår på toppen af hovedet med farve B
Broder eller klip to stykker filt til øjnene som placeres omkring 8 række og med cirka 4 masker
imellem øjnene.
Broder 2 øjenbryn med brodergarn omkring 8 række
Broder eller klip et stykke sort filt til næsen som placeres omkring 12 række
Broder en mund omkring 15 række

