Hæklet elefantkurv
Forbrug: 4 rl. Stofgarn i grå nuancer, lidt storgarn i pink nuancer og hvide nuancer, 2 sorte knapper, lidt fyldevat,
hæklenål nr. 10, nål og saks.
LM = Luftmasker

FM = Fastmasker

Krop/kurv:
Slå 19 LM op og hækle tilbage til enden, hækle rundt om enden og fortsæt på modsat side.
Sådan fortsætter du rundt samtidig med, at du tager 2 M i hver af de 3 M i enderne. Altså øger du maske antallet
med 3 M i hver ende. Fortsæt rundt til du har den ønskede størrelse eller som vist på billedet, 8 omgange så har du
hæklet bunden.
På vrangsiden hækler du den inderste M hele vejen rundt. Fortsæt 3 omgange rundt. 4. omgang
tager du hver 6 M ind. Derefter fortsætter du rundt til kurven har den ønskede højde.
På billedet er der hæklet 6 omgange mere.
Hoved:
Slå 11 LM op og hækle FM tilbage til enden. Tag ud og hækle tilbage på modsat side (ligesom bunden).
sådan fortsætter du i 4 omgange og slut af.
Snabel:
Der hvor du starter hovedet med LM, altså inde på midten forneden, hækler du 6 FM rundt, til den ønskede længde
på snablen.
Stødtænder:
Så 8 LM op og hækle tilbage og slut af. Lav 2 stk. af disse.
Øre:
Slå 5 LM op og hækle rundt om LM. Husk at tage ud i hver ende og fortsæt i 5 omgange. Afslut med 1 omgang
lyserød, men kun som et C, fordi øret skal syes på hovedet med grå. Gentag det andet øre men omvendt C i lyserødt.
Ben:
Slå 6 LM op og hækle rundt. Husk udtagning i enderne. Hækle 5 omgange og slut af. Lav 4 stk. af disse.
Sammensætning:
Du folder det nederste af hovedet ved snablen lidt ind således at hovedet ligner lidt en trekant. Sy 2 knapper på som
øjne. Derefter syr du hovedet på enden af kurven og put lidt fyld ind i hovedet, mest foroven. Ørerne syes på siden
af hovedet. Stødtænder syes på mellem øre og snabel. På de 4 ben syes der med lyserødt for neden. Derefter syes
der 2 ben på hver side af kurven. Sy en lille snor bagerst på kurven som hale
.

