Hæklet hav-uro med fisk og goble
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Hæklet hav-uro med fisk og goble
Sværhedsgrad

Garn: COOP Bomuldsgarn 8/4, 100% bomuld, 50 g = 169 m.
Størrelse:
Basisring ca. 29 cm i diameter, længde fra ring og ned ca. 30 cm.
Fisk: Længde ca. 17 – 20 cm.
Garnforbrug:
1 ngl af hver af farverne: fv 407749, fv 926385, fv 502007, fv 502015, fv 127184, fv 444711, fv 444713,
fv 128608.
Fv
Fv
Fv
Fv
Fv
Fv
Fv
Fv

1: fv 407749 lyserød
2: fv 926385 koral
3: fv 502007 kobolt
4: fv 502015 lyseblå
5: fv 127184 støvet grøn
6: fv 444711 lime
7: fv 444713 fuchsia
8: fv 128608 marine

Tilbehør:
84 cm have vandslange, diameter 12 mm.
Fyldevat
Hæklenål: 2½ mm
Hæklefasthed:
13 m og 15 rk med fastmasker og hæklenål 2½ mm = 5 x 5 cm.
Passer hæklefastheden ikke, bør der prøves med finere eller grovere hæklenål.
Hækleforklaringer:
Magisk ring: Læg garnet omkring en finger så der dannes en ring. Hækl 1.m i ringen således: Stik nålen i
ringen, slå om nålen, træk en m frem, slå igen om nålen og træk en m igennem. Hækl herefter det givne antal
m omkring ringen, træk forsigtigt i tråden og træk ringen til.
lm = luftmaske: Lav en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om nålen og træk 1m igennem løkken*,
gentag fra *-* til det ønskede antal lm.
km = kædemaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem både m fra
foregående række og m på nålen.
fm = fastmaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem (2 m på nålen),
slå om nålen og træk 1 m gennem de 2 m på nålen.
hstm = halv stangmaske: Slå om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m
igennem (3 m på nålen), slå om nålen og træk igennem alle m.
stm = stangmaske: Slå om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m igennem
(3 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m, slå igen om nålen og træk igennem de sidste
2 m.
dbstm = (dobbelt stangmaske): Slå 2 gange om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen,
træk 1 m igennem (4 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m, slå igen om nålen og træk
igennem de næste 2 m, slå igen om nålen og træk igennem de 2 sidste m.
db3stm = tre dobbelt stangmaske): Slå 3 gange om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om
nålen, træk 1 m igennem (5 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m, [slå igen om nålen og
træk igennem de næste 2 m] 2 gange, slå igen om nålen og træk igennem de 2 sidste m.
db4stm = fire dobbelt stangmaske): Slå 4 gange om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om
nålen, træk 1 m igennem (6 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m, [slå igen om nålen og
træk igennem de næste 2 m] 3 gange, slå igen om nålen og træk igennem de 2 sidste m.
krebsemaske: Fastmaske der hækles fra venstre mod højre.
indt = indtagning: Hækl 2 fastm sammen således: Stik nålen i m, træk en m frem, stik nålen i næste m og
træk en m frem (3 m på nålen, slå om nålen og træk igennem alle m på nålen.
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fm hæklet i omg: Sæt en markering for omg begyndelse, 1 lm, hækl fm indtil 1 fm før lm i omg
begyndelse, spring m over, 1 km i lm i omg begyndelse.
Farveskift: Undlad at hækle m helt færdig, hækl indtil sidste omslag og indtil der skal trækkes igennem alle
m. Sæt den nye farve til og træk igennem alle m på nålen, så m færdiggøres med den nye farve. Hækl indtil 1
m før nyt farveskift.
Hækling med flere farver: Skift til ny farve som beskrevet ovenfor, lad herefter farven der ikke er i brug
løbe med og hækl over tråden indtil næste farveskift. (Hækl kun over en farve, generelt på hele arb).

Hæklet hav-uro med fisk og goble
Uroens basis-ring
Hækl 15 lm med fv 3 og saml til en ring med km. Fortsæt med at hækle 15 fm rundt i omg og striber til et
betræk til ”vandslangen” således:
Striberapport:
*7 omg fv 3, 3 omg fv 5, 9 omg fv 4, 2 omg fv 6, 13 omg fv 5, 3 omg fv 3, 2 omg fv 4, 1 omg fv 3, 1 omg fv 6,
5 omg fv 3, 7 omg fv 4, 4 omg fv 6, 4 omg fv 4*, gentag fra *-* yderligere 3 gange = 84 cm.
Træk det hæklede betræk over ”vandslangen”. Saml slangen til en ring, sæt tape over samlingen, så ringen
holder sin form. Sy betrækket sammen så ringen lukkes af.

Goble
Begynd med en magisk ring og fv 1. Hækl 6 fm om ringen og
træk ringen til. Hækl rundt i omg i bagerste maskelænke, hvis
ikke andet er beskrevet. Sæt en markeringstråd til markering
af omg begyndelse og træk tråden med op for hver omg.
1.omg: *2 fm i hver m*, gentag yderligere 5 gange = 12 m.
2.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 18 m.
3.omg: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 24 m.
4.omg: *3 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 30 m.
5.omg: *4 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 36 m.
6.omg: *5 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 42 m.
7.omg: *6 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 48 m.
8.omg: *7 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 54 m.
9.omg: *1 fm, 1 fm i næste m en omg nede, 4 fm, 1 fm i næste m en omg
nede, 1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 60 m.
10.omg: *1 fm i næste m en omg nede, 1 fm*, gentag *-* omg hen = 60 m.
11.omg: *1 fm, 1 fm i næste m en omg nede*, gentag *-* omg hen (de lange
m ligger forskudt over hinanden) = 60 m.
12.omg: Som 10.omg (de lange m ligger forskudt over hinanden) = 60 m.
13.omg: Som 11.omg = 60 m.
14.omg: Som 10.omg (de lange m ligger forskudt over hinanden) = 60 m.
Lad arb hvile.

Goblens midte
Begynd med en magisk ring og fv 2. Hækl 6 fm om ringen og træk ringen til.
Fortsæt med at hækle rundt i omg således:
Sæt en markeringstråd til markering af omg begyndelse og træk tråden med op for hver omg.
1.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: *2 fm i hver m*, gentag yderligere 5 gange = 12 m.
2.omg, med fv 1: Hækl i bagerste maskelænke: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 18 m.
3.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 24 m.
4.omg, med fv 2: Hækl bobler i forreste maskelænke: *1 km i næste m, 1 boble i samme m [boble = 2 lm, 2 stm,
men undlad at trække igennem sidste gang = 3 m på nålen, slå om nålen og træk igennem alle m, 1 km i næste m],
1 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 7 gange = 24 m.
4.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke på samme omg som bobler: *3 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-*
yderligere 5 gange = 30 m.
5.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: *4 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 36 m.
6.omg, med fv 2: Hækl bobler i forreste maskelænke: *1 km i næste m, 1 boble i samme m [boble = 2 lm,
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2 stm, men undlad at trække igennem sidste gang = 3 m på nålen, slå om nålen og træk igennem alle m, 1 km i
næste m], 1 fm i hver af de 2 næste m*, gentag *-* yderligere 8 gange = 36 m.
6.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke på samme omg som bobler: *5 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-*
yderligere 5 gange = 42 m.
7.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: *6 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 48 m.
8.omg, med fv 2: Hækl bobler i forreste maskelænke: *1 km i næste m, 1 boble i samme m [boble = 2 lm,
2 stm, men undlad at trække igennem sidste gang = 3 m på nålen, slå om nålen og træk igennem alle m, 1 km i
næste m], 1 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 15 gange = 48 m.
8.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke på samme omg som bobler: *7 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-*
yderligere 5 gange = 54 m.
9.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: *8 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 60 m.
10.omg, med fv 2: Hækl i bagerste maskelænke: 1 fm i hver m = 60 m.
Sammenhækling
Læg goblens overside og midte, vrang mod vrang. Hækl delene sammen med fm og fv 1 gennem begge lag, m
for m, fra retsiden af goblens overside. Henholdsvis 1 fm i oversidens bagerste maskelænke og midtens forreste
maskelænke, som de ligger mod hinanden = 60 m. Lad et stykke stå åben, fyld med vat og hækl det sidste stykke
sammen.
Goblens kant
Med fv 1: Hækl 1 omg fm. Herefter hækles goblens kant således: *1 lm, spring 1 m over, i næste m hækles
[1 stm, 1 lm, 1 dbstm, [16 lm], 1 dbstm, 1 lm, 1 stm], 1 lm, spring 1 m over, 1 km i næste m*. Gentag fra *-*
yderligere 14 gange. OBS, men erstat de markerede [16 lm] jævnt fordelt med henholdsvis 12 lm og 24 lm, eller
ønskede længder, se foto.
Goblens fangetråde
Med fv 1: Hækl 8 fangetråde i forskellig længde i goblens midte. Hækl i 2.omg (fv 1) i goblens midte således:
Stik nålen omkring en m, slå om nålen og træk 1 m frem, 5 lm, picot [= 1 fm i 2.lm fra nålen), 7 lm, picot, 3 lm,
picot, 9 lm, picot, 3 lm, picot, 7 lm, picot, 5 lm. Bryd garnet og træk tråden igennem. Hækl 7 fangetråde mere på
samme måde, men hækl fangetrådene i forskellige længder (ca. 13 - 18 cm) og med picoter i varierende afstand,
se foto.
Hæft alle tråde.

Slørhale, orange fisk
Krop
Begynd med en magisk ring og fv 7. Hækl 6 fm om ringen og træk ringen til.
Fortsæt med at hækle rundt i omg i begge maskebuer således:
Sæt en markeringstråd til markering af omg begyndelse = slørhalens bug.
1.omg: *2 fm i hver m*, gentag yderligere 5 gange = 12 m.
2.omg: 12 fm.
3.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 18 m.
4.og 5.omg: 18 fm.
Skift til fv 2, med bryd ikke fv 7, (se forklaring: ”farveskift” og ”hækling med flere farver”).
6.omg: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 24 m.
7.omg: Med fv 2: Hækl 8 fm (lad fv 7 løbe med og hækl over tråden). Skift til fv 7: Hækl 8 fm. Skift til fv 2: Hækl
8 fm = 24 m.
8.omg: Med fv 2: 24 fm.
9.omg: Med fv 2: 7 fm, 2 fm i næste m, [2 fm, 2 fm i næste m] 3 gange, 7 fm = 28 m.
(Ved farveskift løber tråden med der ikke er i brug, hækl over tråden).
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10.omg: Med fv 2: Hækl 11 fm. Skift til fv 7: Hækl 6 fm. Skift til fv 2: Hækl 11 fm = 28 m.
11.omg: Med fv 2: 28 fm.
12.omg: Med fv 2: 1 fm, 2 fm i næste m, 3 fm, 2 fm i næste m, 1 fm. Med fv 7: 2 fm, 2 fm i næste m. Med fv 2:
3 fm. Med fv 7: 2 fm i hver af de næste 2 m. Med fv 2: 3 fm. Med fv 7: 2 fm i næste m, 2 fm. Med fv 2: 1 fm, 2 fm i
næste m, 3 fm, 2 fm i næste m, 1 fm i næste m = 36 m.
13.og 14.omg: Med fv 2: Hækl 36 fm.
15.omg: Med fv 2: 10 fm. Med fv 1: 2 fm. Med fv 2: 2 fm. Med fv 1: 2 fm. Med fv 2: 4 fm. Med fv 1: 2 fm.
Med fv 2: 2 fm. Med fv 1: 2 fm. Med fv 2: 10 fm = 36 m.
16.-18.omg: Med fv 2: Hækl 36 fm.
19.omg: Med fv 2: 13 fm. Med fv 1: 2 fm. Med fv 2: 2 fm. Med fv 1: 2 fm. Med fv 2: 2 fm. Med fv 1: 2 fm.
Med fv 2: 13 fm = 36 m.
20.-22.omg: Som 16.-18.omg.
23.omg: Som 15.omg. OBS, der hækles senere finner i denne omg.
24.-26.omg: Som 16.-18.omg.
27.omg: Som 19.omg.
28.omg: Med fv 2: 36 fm.
29.omg: Med fv 2: *4 fm, indt*, gentag *-* 6 gange = 30 m.
30.omg: Med fv 2: *3 fm, indt*, gentag *-* 6 gange = 24 m.
31.omg: Med fv 2: *2 fm, indt*, gentag *-* 6 gange = 18 m.
32.omg: Med fv 2: 18 fm. Bryd ikke garnet.
Sæt den sidste m på en maskeholder og hækl finner således:
Begynd med garn fra nøglets anden ende.
Finner
1.finne på siden: Begynd i kroppens 23.omg. Sæt fv 2 til i 4.m før første ”prik” i fv 1. Hækl 1 fm om hver af de
næste 3 m, vend.
1.rk: 2 fm i første m, 1 fm, 2 fm i sidste m = 5 m.
2.rk: *6 lm, 1 fm i næste m*, gentag yderligere 3 gange = 4 lm-buer, vend.
3.rk: 1 km i hver af de første 3 lm, 8 lm, 1 fm om lm-buen, 12 lm, 1 fm om næste lm-bue, 8 lm, 1 fm om sidste
lm-bue.
Luk af.
2.finne på siden: Begynd i kroppens 23.omg. Sæt fv 2 til i 2.m efter sidste ”prik” i fv 1. Hækl 1 fm om hver af
de næste 3 m, vend.
Hækl som til 1.finne.
Rygfinne: Med fv 2: Begynd i ryggens midterste m = midt mellem 3.og 4.”prik” i fv 1 og hækl langs ryggen
således: 1 fm om m på 16., 17. og 18.omg = 3 m, vend.
1.rk: 2 fm i første m, 1 fm, 2 fm i sidste m = 5 m.
2.rk: 6 lm, 1 fm i næste m, 10 lm, 1 fm i næste m, 16 lm, 1 fm i næste m, 24 lm, 1 fm i sidste m.
Luk af.
Fortsæt kroppen: Fyld kroppen med vat, inden halen hækles.
33.omg: Med fv 2: *1 fm, indt*, gentag *-* 6 gange = 12 m.
34.omg: Med fv 2: 12 fm.
35.omg: Med fv 1: 12 fm. Fortsæt med halen.
Hale
1.del: Med fv 2: 3 fm i begge maskelænker, 3 fm i bagerste maskelænke = 6 m.
Hækl herefter rundt i omg i begge maskelænker således:
1.omg: 1 fm, [2 fm i næste m] 4 gange, 1 fm = 10 m.
2.omg: 3 fm, [2 fm i næste m] 4 gange, 3 fm = 14 m.
3.omg: 5 fm, 2 fm i næste m, 2 fm, 2 fm i næste m, 5 fm = 16 m.
4.-8.omg: 16 fm.
9.omg: 7 fm, indt, 7 fm = 15 m.
10.omg: 7 fm, indt, 6 fm = 14 m.
11.omg: 6 fm, indt, 6 fm = 13 m.
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12.omg: 6 fm, indt, 5 fm = 12 m.
13.omg: [indt, 1 fm] 4 gange = 8 m.
14.omg: [indt] 4 gange = 4 m.
15.omg: [indt] 2 gange = 2 m.
16.omg: indt = 1 m. Hækl 5 lm, vend, 1 fm i hver m, begynd i 2.lm fra nålen = 4 fm.
Luk af.
2.del: Med fv 2: 3 fm i bagerste maskelænke, 3 fm i begge maskelænker = 6 m.
Hækl herefter rundt i omg i begge maskelænker således:
1.omg: 1 fm, [2 fm i næste m] 4 gange, 1 fm = 10 m.
2.omg: 3 fm, [2 fm i næste m] 4 gange, 3 fm = 14 m.
3.omg: 5 fm, 2 fm i næste m, 2 fm, 2 fm i næste m, 5 fm = 16 m.
4.-9.omg: 16 fm.
10.omg: 6 fm, 2 fm i næste m, 2 fm, 2 fm i næste m, 6 fm = 18 m.
11.omg: 18 fm.
12.omg: 8 fm, indt, 8 fm = 17 m.
13.omg: 8 fm, indt, 7 fm = 16 m.
14.omg: 7 fm, indt, 7 fm = 15 m.
15.omg: 7 fm, indt, 6 fm = 14 m.
16.omg: 6 fm, indt, 6 fm = 13 m.
17.omg: 6 fm, indt, 5 fm = 12 m.
18.omg: [indt, 1 fm] 4 gange = 8 m.
19.omg: [indt] 4 gange = 4 m.
20.omg: [indt] 2 gange = 2 m.
21.omg: indt = 1 m. Hækl 10 lm, vend, 1 fm i hver m, begynd i 2.lm fra nålen = 9 fm.
Luk af.
Halens øverste del: Med fv 2: Hækl 6 fm i forreste maskelænke i fv 1 på 35.omg, vend.
1.rk: 3 fm, 2 fm i næste m, 2 fm = 7 m.
2.rk: *6 lm, 1 fm i næste m*, gentag yderligere 5 gange = 6 lm-buer, vend.
3.rk: 1 km i hver af de første 3 lm, *8 lm, 1 fm om lm-buen*, gentag yderligere 4 gange = 5 lm-buer, vend.
4.rk: 1 km i hver af de første 4 lm, 12 lm, 1 fm om lm-buen, [18 lm, 1 fm om lm-buen] 2 gange, 12 lm, 1 fm om
sidste lm-bue = 4 lm-buer.
Luk af.
Hæft alle tråde.
Montering
Damp fisken forsigtigt, fold finner og halens øverste del ud og pres forsigtigt i form.
Øjne: Sy nogle sting til øjne med fv 3, se foto.

Rund flad blå/grøn fisk med lime striber
Krop
Begynd med en magisk ring og fv 4. Hækl
6 fm om ringen og træk ringen til.
Fortsæt med at hækle rundt i omg således:
Sæt en markeringstråd til markering af
omg begyndelse.
1.-3.omg: 1 fm i hver m = 6 m.
4.omg: *2 fm i hver m*, gentag yderligere
5 gange = 12 m.
Sæt yderligere en markeringstråd mellem
6. og 7.m. Disse 2 markeringer markerer
fiskens kant foroven og forneden. Træk
markeringer med op under hæklingen.
5.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag fra
*-* yderligere 5 gange = 18 m.
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6.omg: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag fra *-* yderligere 5 gange = 24 m.
7.omg: (se forklaring: ”farveskift” og ”hækling med flere farver”).
*Med fv 4: 1 fm. [Skift til fv 6: 2 fm i næste m. Skift til fv 4: 1 fm i hver af de næste 2 m] 3 gange. Skift til fv 6:
2 fm i næste m. Skift til fv 4: 1 fm*, gentag yderligere 1 gang på omg = 32 m.
Herefter hækles udt på hver side af de markerede m således:
8.omg: *Med fv 4: 1 fm, 2 fm i næste m. Hækl henholdsvis fv 4 over fv 4 og fv 6 over fv 6 på forrige omg, indtil 2
m før markering. Med fv 4: 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag yderligere 1 gang på omg = 36 m.
9.omg: Som 8.omg = 40 m.
Skift fv 4 med fv 5.
10.omg: *Med fv 5: 1 fm, 2 fm i næste m. Med fv 6: 1 fm. Med fv 5: 2 fm. [Med fv 6: 1 fm. Med fv 5: 3 fm] 3 gange.
Med fv 6: 1 fm. Med fv 5: 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag yderligere 1 gang på omg = 44 m.
11.omg: Udt på hver side af markeringer og striber som tidligere = 48 m.
12.omg: Ingen udt, striber og fv som 11.omg = 48 m.
Hækl de nye m med i striber.
OBS! Striberne forskydes lidt for hinanden (se foto), ved at hækle færre og flere m med fv 5 mellem striber fv 6.
13.omg: Udt på hver side af markeringer og striber som tidligere = 52 m.
14.omg: Ingen udt, striber og fv som 11.omg = 52 m.
15.omg: Udt på hver side af markeringer og striber som tidligere = 56 m.
16.omg: Ingen udt, striber og fv som 11.omg = 56 m.
Sæt en markering, midt på hver side af fisken, her hækles senere finner.
17.omg: Udt på hver side af markeringer og striber som tidligere = 60 m.
18.-22.omg: Ingen udt, striber og fv som 11.omg = 60 m.
23.omg: Skift fv 5 til fv 4 og hækl stadig striber med fv 6. Hækl i stedet indt på hver side af markeringer og
striber således: *1 fm, indt, hækl indtil 3 m før markering, indt, 1 fm*, gentag yderligere 1 gang = 56 m.
Bryd fv 5.
24.omg: Ingen indt, striber og fv som på 23.omg = 56 m.
25.omg: Hækl indt på hver side af markeringer og striber som på 23.omg = 52 m.
26.omg: Som 24.omg = 52 m.
27.omg: Skift fv 4 til fv 3 og hækl stadig striber fv 6. Hækl indt på hver side af markeringer og striber som
tidligere = 48 m. Bryd fv 4.
28.omg: Ingen indt, striber og fv som 27.omg = 48 m.
29.-34.omg: Hækl lige op = 48 m.
Fold i hver markering og hækl 8 fm sammen gennem begge lag med fv 3, i hver side. Lad de midterste 8 m på
hver del være åbne/uhæklede. Bryd fv 3.
Sæt den sidste m på en maskeholder.
Finner
Hækl en finne på hver side af fisken således:
1.rk: Med fv 5. Sæt garnet til og hækl 4 fm mellem 16.og 17.omg, fra midten og ned, vend.
2.rk: 2 fm i første m, 2 fm, 2 fm i sidste m = 6 m.
3.rk: 2 fm i første m, 4 fm, 2 fm i sidste m = 8 m.
4.rk: 8 fm.
5.rk: 1 km i første m, 6 fm, 1 km i sidste m = 6 m.
6.rk: 1 km i hver af de 2 første m, 4 fm, 1 km i næste m.
Luk af.
Fortsæt med halen:
Fyld fisken med vat, så den stadig er flad.
Hale
1.omg, med fv 6: Sæt garnet til de midterste 8 m på hver del og hækl rundt i omg over de 16 m.
2.omg: 16 fm.
3.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 4 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 20 m.
4.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 6 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 24 m.
5.omg: 24 fm.
6.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 8 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 28 m.
7.omg: 28 fm.
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8.omg: Hækl bobler i forreste maskelænke: *1 km i næste m, 1 boble i samme m [boble = 2 lm, 2 stm, men
undlad at trække igennem sidste gang = 3 m på nålen, slå om og træk igennem alle m, 1 km i næste m], 1 km i
næste m*, gentag *-* yderligere 13 gange = 28 m. Bryd fv 6, skift til fv 7.
8 omg, med fv 7: Hækl 1 fm i bagerste maskelænke = 28 m.
9 omg: *Indt, 10 fm, indt*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 24 m.
10.omg: *Indt, 8 fm, indt*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 20 m.
Fyld yderligere lidt vat i halen.
Sy åbningen sammen og hæft godt.
Hæft alle tråde.
Montering
Damp fisken forsigtigt og pres finner.
Øjne: Sy nogle sting til øjne i fv 8 og et enkelt sting fv 1, se foto.

Blå fisk med
marine/lime striber
Krop
Begynd med en magisk ring og fv 3.
Hækl 6 fm om ringen og træk ringen til.
Fortsæt med at hækle rundt i omg således:
Sæt en markeringstråd til markering af omg begyndelse,
træk markering med op under hækling = side på fisken.
1.omg: *2 fm i hver m*, gentag yderligere 5 gange = 12 m.
2.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 18 m.
3.omg: *2 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 5 gange = 24 m.
4.omg: *5 fm, 2 fm i næste m*, gentag *-* yderligere 3 gange = 28 m.
5.-8.omg: Hækl lige op = 28 m. Sæt en markering mere mellem 14.og 15.m.
Herefter hækles frem og tilbage i rk (km og lm i begyndelsen af rk, tæller ikke med som m) således:
9.rk, retsiden: 1 fm, *2 fm i næste m*, gentag fra *-* yderligere 11 gange, 1 fm, vend = 26 m.
10.rk: 1 km i hver af de 2 første m, 22 fm, vend = 22 m.
11.rk: 1 km i hver af de 2 første m, 18 fm, vend = 18 m.
12.rk: 1 km i første m, 14 fm, vend = 14 m.
13.rk: 1 lm, 14 fm, vend = 14 m.
14.rk: 1 km i første m, 12 fm, vend = 12 m.
15.rk: 1 lm, 12 fm, vend = 12 m.
16.rk: 1 km i første m, 10 fm, vend = 10 m.
17.rk: 1 lm, 10 fm, vend = 10 m.
Fortsæt igen rundt i omg således:
18.omg: 1 lm, 10 fm, hækl 12 fm langs den skrå side, 14 fm i de resterende m i 8.omg, hækl 12 fm langs den
skrå side = 48 m.
19.omg: [1 fm, indt] 3 gange, 1 fm, 38 fm, km i 1.fm i omg begyndelse, bryd garnet = 45 m.
Sæt en markering midt fiskens bug, mellem 7.og 8.m af de resterende fra 8./18.omg.
20.-23.omg: Med fv 8: 45 fm.
24.-25.omg: Med fv 6: 45 fm.
26.omg: Med fv 8: 45 fm. Sæt en markering om 23.m, midt hovedet øverst.
27.omg: Med fv 8: 19 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 19 fm = 43 m.
28.omg: Med fv 8: 43 fm.
29.omg: Med fv 8: 18 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 18 fm = 41 m.
30.omg: Med fv 6: 41 fm.
31.omg: Med fv 6: 17 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 17 fm = 39 m.
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32.omg: Med fv 8: 39 fm.
33.omg: Med fv 8: 1 fm, indt, 13 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 13 fm, indt, 1 fm = 35 m.
34.omg: Med fv 8: 35 fm.
35.omg: Med fv 8: 1 fm, indt, 5 fm, indt, 4 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 4 fm, indt, 5 fm,
indt, 1 fm = 29 m.
36.omg: Med fv 6: 29 fm.
37.omg: Med fv 6: 1 fm, indt, 3 fm, indt, 3 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 3 fm, indt, 3 fm,
indt, 1 fm = 23 m.
38.omg: Med fv 8: 23 fm.
39.omg: Med fv 8: 9 fm, indt, 1 fm, 1 fm = den markerede m, 1 fm, indt, 9 fm = 21 m.
40.omg: Med fv 8: 21 fm.
41.omg: Med fv 8: 10 fm, indt, 9 fm = 20 m.
42.og 43.omg: Med fv 6: 20 fm.
Bryd begge farver, sæt den sidste m på en maskeholder.
Rygfinne:
Fold fisken på midten fra hoved og langs kroppen.
1.rk: Med fv 8: Hækl 18 fm op langs ryggen = 1 m op i hver omg på tværs af striberne, begynd i 3.omg fv 8 og
slut i 2.omg fv 8, vend.
2.og 3.rk: 1 lm, 18 fm, vend.
4.rk: 1 km i de første 2 m, 15 fm, 2 fm i sidste m, vend = 17 m.
5.rk: 1 lm, 17 fm, vend.
6.rk: 1 km i de første 2 m, 14 fm, 2 fm i sidste m, vend = 16 m.
7.rk: 1 lm, 2 fm i første m, 9 fm, vend = 11 fm.
8.rk: 1 km i første m, 9 fm, 2 fm i sidste m, vend = 11 fm.
9.og 10.rk: Som 7.og 8.rk.
Luk af.
Finner på sider, forrest (ens):
Med fv 8: Hækl 6 fm op langs siden, på tværs af striber fra hoved og langs kroppen. Hækl i 5.m talt ud fra
markeringen på fiskens bug og begynd i 3.omg, vend.
1.rk: 1 lm, 2 m i første m, 4 fm, 2 m i sidste m, vend = 8 m.
2.rk: 1 lm, 7 fm, 2 m i sidste m, vend = 9 m.
3.rk: 1 lm, 2 m i første m, 8 fm, vend = 10 m.
4.rk: 1 lm, 2 m i første m, 9 fm, vend = 11 m.
5.rk: 1 lm, 11 fm, 5 lm, vend.
6.rk: Begynd i 2.lm, 10 fm, vend.
7.rk: 1 km i hver af de første 3 m, 7 fm, 5 lm, vend.
8.rk: Begynd i 2.lm, 11 fm, vend.
9.rk: 1 km i hver af de første 2 m, 9 fm.
Luk af.
Hækl en finne på fiskens anden side på samme måde, blot spejlvendt.
Finner på sider, bagerst (ens):
Med fv 8: Hækl 6 fm op langs siden, på tværs af striber fra hoved og langs kroppen. Hækl i 4.m talt ud fra
markeringen på fiskens bug og begynd i 40.omg, vend.
1.rk: 1 lm, 2 m i første m, 4 fm, 2 m i sidste m, vend = 8 m.
2.rk: 1 lm, 7 fm, 2 m i sidste m, vend = 9 m.
3.rk: 1 lm, 2 m i første m, 8 fm, vend = 10 m.
4.rk: 1 km i hver af de første 3 m, 6 fm, 2 fm i sidste m.
Luk af.
Finner ved hoved (ens)
Med fv 8: Hækl 4 fm op på langs af striber. Begynd i 11.m nede fra rygfinne, vend.
1.rk: 1 lm, 2 fm i første m, 2 fm, 2 fm i sidste m, vend.
2.rk: 2 lm (= 1.stm), 1 stm i 2.m, 1 lm, stm, 9 lm, 1 fm i 3.lm fra nålen, 6 lm, 1 stm i næste m, 1 lm, 1 stm, 1 stm i
sidste m.
Luk af.
Hækl en finne på fiskens anden side på samme måde, blot spejlvendt.
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Montering
Hæft alle tråde. Damp fiskens krop og finner. Fyld fisken med vat.
Hale:
1.omg: Med fv 8: 20 fm. Sæt en markering ved omg start og efter 10.m = sider på hale (henholdsvis op og ned i
forhold til kroppen).
2.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 6 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 24 m.
3.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 8 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 28 m.
4.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 10 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 32 m.
5.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 12 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 36 m.
6.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 14 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 40 m.
7.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 16 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 44 m.
8.omg: markering: *1 fm, 2 fm i næste m, 18 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, markering, gentag fra *-* = 48 m.
9.omg: 48 fm.
Fyld lidt vat i halen.
10.rk: Fold halen ved udtagninger og hækl m parvis sammen (1 m fra hver side) = 24 fm, vend.
11.rk: 2 lm (= 1.stm), 2 stm, 2 dbstm, 2 db3stm, 2 dbstm, 2 stm, 2 hstm, 2 stm, 2 dbstm, 2 db3stm, 2 dbstm,
3 stm.
Luk af.
Hæft alle tråde.
Øjne: Sy nogle sting til øjne i fv 6 og et enkelt sting fv 7, se foto.

Rund flad lime fisk med

marine striber

Krop
Begynd med en magisk ring og fv 6. Hækl 6 fm om ringen og træk ringen til.
Fortsæt med at hækle rundt i omg således:
Sæt en markeringstråd til markering af omg begyndelse, træk markering med op under hækling.
1.omg: *2 fm i næste m, 1 fm, 2 fm i næste m*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 10 m.
2.omg: 10 fm.
3.omg: *2 fm i hver m*, gentag yderligere 4 gange = 20 m.
4.omg: *1 fm, 2 fm i næste m*, gentag fra *-* yderligere 9 gange = 30 m.
Sæt yderligere en markeringstråd mellem 15.og 16.m. Disse 2 markeringer markerer fiskens kant foroven og
forneden. Træk markeringer med op under hækling.
Herefter hækles udt på hver side af de markerede m således:
5.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 11 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 34 m.
6.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 13 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 38 m.
7.omg: 38 fm.
8.omg: *1 fm, 2 fm i næste m, 15 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 42 m.
9.omg: 42 fm.
10.omg: (se forklaring: ”farveskift” og ”hækling med flere farver”).
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Med fv 8: 1 fm, 2 fm i næste m, 10 fm. Skift til fv 7: 7 fm, 2 fm i næste m, 2 fm, 2 fm i næste m, 7 fm. Skift til fv 8:
10 fm, 2 fm i næste m, 1 fm = 46 m.
11.omg: Med fv 8: 46 fm.
12.omg: Med fv 8: *1 fm, 2 fm i næste m, 19 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 50 m.
13.omg: Med fv 8: 50 fm.
14.omg: Med fv 6: *1 fm, 2 fm i næste m, 21 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 54 m.
15.omg: Med fv 6: 54 fm.
16.omg: Med fv 6: *1 fm, 2 fm i næste m, 23 fm, 2 fm i næste m, 1 fm*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 58 m.
17.til 21.omg: Med fv 6: Hækl lige op = 58 fm.
22.omg: Skift til fv 8: 58 m.
23.og 24.omg: Med fv 8: 58 m.
25.omg: Med fv 8: *1 fm, indt, 23 fm, indt, 1 m*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 54 m.
26.omg: Med fv 6: 54 m.
27.omg: Med fv 6: *1 fm, indt, 21 fm, indt, 1 m*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 50 m.
28.omg: Med fv 6: 50 m.
29.omg: Med fv 6: *1 fm, indt, 19 fm, indt, 1 m*, gentag fra *-* yderligere 1 gang = 46 m.
30.til 33.omg: Med fv 6: 46 m.
34.og 35.omg: Med fv 6: 4 fm. Med fv 8: 15 fm. Med fv 6: 8 fm. Med fv 8: 15 fm. Med fv 6: 4 fm = 46 m.
Sidefinner ved hale (ens):
Hækles over 4 m på hver side af markering, lad de resterende m hvile, således:
1.omg: Med fv 6: 1 fm, 2 fm i næste m, 1 fm. Med fv 8: 1 fm, 2 lm (hæklet lidt løst), spring over til de sidste 4 m
på omg, 1 fm. Med fv 6: 1 fm, 2 fm i næste m, 1 fm = 12 m.
2.omg: Med fv 6: 1 fm, 2 fm i næste m, 1 fm. Med fv 8: 2 fm, 1 fm i hver lm, 2 fm. Med fv 6: 1 fm, 2 fm i næste
m, 1 fm = 14 m.
3.omg: Med fv 6: 3 fm. Med fv 8: 8 fm. Med fv 6: 3 fm = 14 m.
4.omg: Med fv 6: 2 fm. Med fv 8: 2 fm, indt, 2 fm, indt, 2 fm. Med fv 6: 2 fm = 12 m.
5.omg: Med fv 6: 1 fm. Med fv 8: 2 fm, indt, 2 fm, indt, 2 fm. Med fv 6: 1 fm = 10 m.
6.omg: Med fv 8: 10 fm.
7.omg: Med fv 8: 2 fm, indt, 2 fm, indt, 2 fm = 8 m.
8.til 11.omg: Med fv 8: 8 fm.
12.omg: Med fv 8: 2 fm, indt, 2 fm, indt = 4 m.
13.og 14.omg: Med fv 8: 4 fm.
15.omg: [ indt] 2 gange = 2 m.
16.rk: 11 lm, vend.
17.rk: Begynd i 2.lm fra nålen, 10 fm, km i 2.fm.
Luk af.
Hækl en finne på samme måde i den anden side, blot spejlvendt.
Sæt fv 6 til ved markering (tidl. omg begyndelse) og hækl 1.til 17.omg.
Finner ved hoved (ens)
Med fv 6: Hækl 4 fm op i 9.omg på langs med striber, på hver side af stribe fv 7 (hækl mod bugen, se foto), vend.
1.rk: 1 lm, 2 fm i første m, 2 fm, 2 fm i sidste m, vend.
2.rk: 2 lm, 1 stm i næste m, 1 lm, stm, 9 lm, 1 fm i 3.lm fra nålen, 6 lm, 1 fm i næste stm, 1 lm, 1 stm, 1 fm i
sidste m.
Luk af.
Hækl en finne på fiskens anden side på samme måde, blot spejlvendt.
Finne på bug:
1.rk: Med fv 6: Hækl 2 fm op i 9.omg, 1 m på hver side af markering, vend.
2.rk: 1 lm, 2 fm.
3.rk: 21 lm.
4.rk: Begynd i 2.lm, 20 fm, km i 2.fm, vend.
5.rk: 1 km i hver af de første 6 m.
Luk af.
Montering
Hæft alle tråde. Damp fiskens krop og finner. Fyld fisken med vat, så den stadig er flad.

10

Hale:
1.omg: Sæt fv 8 til i 2.lm bag sidefinnen, 1 fm, 15 fm i de resterende m i 35.omg, 2 fm i de 2 lm bagsidefinnen,
15 fm i de resterende m i 35.omg på fiskens anden side, 1 fm i 1.lm bag sidefinnen = 34 m.
2.omg: Med fv 8: 34 fm.
3.omg: Skift til fv 6: 2 fm, indt, 9 fm, indt, 4 fm, indt, 9 fm, indt, 2 fm = 30 m.
4.omg: 2 fm, indt, 7 fm, indt, 4 fm, indt, 7 fm, indt, 2 fm = 26 m.
5.omg: *indt, 1 fm, indt, 3 fm, indt, 1 fm, indt*, gentag yderligere 1 gang = 18 m.
6.omg: Skift til fv 8: 18 fm.
Fyld yderligere lidt vat i halen.
7.rk: Fold halen ved udtagninger og hækl m parvis sammen (1 m fra hver side) = 9 fm, vend.
8.rk: [3 lm, 1 stm i første m, 1 lm], [1 dbstm, 1 lm 1 dbstm, 1 lm i næste m], [1 dbstm, 1 lm, 1 db3stm, 1 lm i
næste m], [1 db3stm, 1 lm i næste m], [1 db4stm, 1 lm, 1 db4stm, 1 lm i næste m], [1 db3stm, 1 lm i næste m],
[1 db3stm, 1 lm, 1 dbstm, 1 lm i næste m], [1 dbstm, 1 lm 1 dbstm, 1 lm i næste m], 2 stm i sidste m.
Luk af.
Øjne: Sy nogle sting til øjne i fv 3 og et enkelt sting fv 1, se foto. Sy nogle krydser med fv 7, fortil og henover
fiskens ryg, se foto.

Montering og ophæng
Bølger og planter
Bølge (ca. 15 stk, blandet fv 4 og fv 5):
Hækl 31 lm, begynd i 2.lm fra nålen, 2 fm i hver m.
Lad bølgen sno omkring sig selv, se foto.
Bryd garnet et stykke fra, men træk ikke tråden igennem m.
Plante (ca. 10 stk fv 5):
Hækl 3 lm, [ring: 6 lm], 1 fm i 3.lm så der dannes en ring, 10 lm, [ring: 12 lm], 1 fm i 10.lm så der dannes
yderligere en ring, 4 lm, [ring: 8 lm] 1 fm i 4.lm så der dannes endnu en ring, afslut med 6 lm.
Bryd garnet et stykke fra, men træk ikke tråden igennem m.
Fortsæt med at hækle planter, varier størrelser af lm-ringe [eksempel: ring: 8 lm], antallet af ringe og antallet af
lm mellem ringe. Så planterne bliver forskellige og får forskellig længe ca. 7-10 cm. Se foto.
Montering af bølger og planter
Placer og bland bølger og planter mellem hinanden, se foto. Alle hækles fast med jævn afstand under
basisringen således:
Tag nålen ud af m. Stik nålen i en m i ringen, sæt m fra bølgen eller planten på nålen, slå om nålen med det
resterende garn, træk en m igennem m og m fra basisringen, stik nålen i bølgen eller plantens løse slutm, slå
om nålen og træk en m igennem, slå om nålen og træk igennem de sidste m på nålen. Luk af.
Ophæng til basisring (2 ens)
Inddel basisringen i 4 dele, sæt markeringer. Hækl 20 lm med fv 5, læg lm-kæden omkring basisringen, stik
nålen i 1.lm, slå om nålen og træk igennem begge m på nålen, fortsæt med at hækle lm indtil lm-kæden (let
strakt) måler 42 cm. Tag nålen ud, stik nålen i 20.lm fra nålen, læg lm-kæden omkring basisringen overfor, i
ringens modsatte side, stik nålen i den løse slut lm, slå om nålen, og træk igennem begge m på nålen, stik
nålen i næste lm på lm-kæden, slå om og træk en m igennem, slå om nålen og træk igennem de sidste m på
nålen. Luk af.
Hækl en lm-kæde til ophæng i de sidste 2 punkter overfor hinanden, så der dannes et kryds til ophæng i midten,
se foto.
Ophæng til midt basisring
Hækl 20 lm med fv 5, læg lm-kæden omkring krydset af lm-kæder i midten, stik nålen i 1.lm, slå om nålen og
træk igennem begge m på nålen, fortsæt med at hækle lm indtil lm-kæden måler ca. 60 cm, eller ønsket længde
til ophæng, se foto.
Ophæng af fisk og goble
Goble: Hækl 10 lm med fv 5, læg lm-kæden omkring krydset af lm-kæder i midten, stik nålen i 1.lm, slå om
nålen og træk igennem begge m på nålen, fortsæt med at hækle lm indtil lm-kæden måler ca. 17 cm, eller
ønsket længde, se foto. Tag nålen ud af lm. Stik nålen om en m i goblens midte øverst, sæt nålen i den løse slut
lm, slå om nålen og træk igennem begge m på nålen, slå om nålen, stik nålen i første lm på lm-kæden, slå om
nålen og træk en m igennem, slå om nålen og træk igennem de sidste m på nålen. Luk af.
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Fisk: Placer en fisk mellem hver af de fire lm-kæder til ophæng, se foto. Hækl 20 lm med fv 5. Tag nålen ud af
m, stik nålen i 20.lm fra nålen, læg lm-kæden omkring basisringen, stik nålen i den 1.lm, slå om nålen og træk
igennem begge m på nålen, fortsæt med at hækle lm indtil lm-kæden måler ca. 15 – 20 cm, eller ønsket
længde, se foto. Tag nålen ud af lm. Stik nålen om en m et sted midt fiskens ryg, stik nålen i den løse slut lm, slå
om nålen og træk igennem begge m på nålen, stik nålen i første lm på lm-kæden, slå om nålen og træk en m
igennem, slå om nålen og træk igennem de sidste m på nålen. Luk af.
Hæft alle tråde.
VIGTIGT !
Hæng uroen et sted hvor barnet IKKE kan nå den.

Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
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