
AMONG US

Figuren måler cirka 7,5 cm, vil du have den større brug større hæklenål og/eller tykkere garn.

FORKORTELSER
lm = luftmaske.
mr = magisk ring.
fm = fastmaske.
indt = indtagning.
udt = udtagning.
treble udt. = 3 fm. i samme maske
bml = bagerste maskeled

MATERIALER:
Hæklenål - 3 mm
Garn - Bomuld  8/4
Stitch marker
Saks
Fyld
Nål til montering og at lukke enderne af.
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Ben * i hovedfarve *
Række 1) 6 fm. i mr. (6)
Række 2) 6 udt.. (12)
Række 3) bml. 12 fm.
Række 4-6) 12 fm.
På det første ben, klip tråden og luk af.
På det andet ben, klipper vi ikke tråden
men fortsætter og hækler det to ben
sammen.

Krop
Række 7) hækl 2 lm og hækle de to ben sammen med 1 fm i ben nr.1, fortsæt med 11 fm, så
laves er 2 fm på bagsiden af luftmaskerne, efterfølgende laves der 12 fm (28)
Række 8-21) 28 fm.
Række 22) * 5 fm; 1 dec * x 4 (24)
Række 23) * 2 fm; 1 dec * x 6 (18)
Række 24) * 1 fm, 1 dec * x 6 (12) * Fyld * Luk af, sy sammen åbningen.
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Rygsækken * i hovedfarve*
Række 1) Hækl 11 lm (10 base og 1 til at vend) vend, 1 udt, 8 fm; 1 udt.; fortsæt på den anden
side af luftmaskerne, 8 fm. (20)
Række 2-11) 20 fm.
Række 12) 1 fm, indt, 8 fm, indt, 7 fm (18) *Fyld, lidt*
Luk af med nok tråd at sy sammen åbningen på Rygsækken
og til til montering på kroppen.

Glas/Hjelm * i lys blå *
Række 1) 6 lm. (5 base og 1 til at vend) vend, 1 treble udt.; 4
fm;  fortsæt på den anden side af luftmaskerne, 1 treble udt.;
4 fm. (14)
Række 2) 2 udt.; 4 fm; 3 udt.; 4 fm; 1 udt.. (20)
* Skift til sort farve *
Række 3) 20 fm.
Luk af så der er nok tråd til montering.

Sy hjelm og rygsæk på og du er færdig.

Valgfritt:
Brug hvid garn til at tilføje detaljer til glasset/hjelmen.
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