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FORKORTELSER
lm = luftmaske.
mr = magisk ring.
fm = fastmaske.
indt = indtagning.
udt = udtagning.
bml = bagerste maskeled
fml = foreste maskeled

MATRIALER:
Hæklenål - 3 mm
Garn - Bobuld  8/4
Stitch marker
Nål til montering og at lukke enderne af.
Saks
Fyld

BEN i RØD:
Række 1) 5 fm i mr. (5)
Række 2) 5 udt. (10)
Række 3) 10 fm i bml. (10)
Række 4-6) 10 fm. (10)

Kun for det første ben, klip tråden og luk af.
På det andet ben, ikke klippe tråden, fortsætt og hækler det to ben sammen.

...KROP i RØD:
Række 7) Forsætt med 2 lm og hækle de to ben sammen med 1 fm i det første ben, fortsæt
med 9 fm, så laves der 2 fm på bagsiden af luftmaskerne, efterfølgende laves der 10 fm (24)
Række 8-13) 24 fm. (24)
Række 14) 24 fm i fml (24)
Fyld, klip tråden og luk af.
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KNOGLE, hvid:
Række 1) 6 fm i mr. (6)
Række 2-3) 6 fm (6)

Kun for det første del af knoglen, klip tråden og luk af.
På den anden del af knoglen, ikke klippe tråden, fortsætt og hækler det to knogle del

sammen.
Række 4) hækle de to knogle del sammen med 1 fm i den første knogle del, fortsæt med 11 fm
(12)
Række 5) indt rundt. (6)
Række 6-7) 6 fm. (6)

Skift til rød farve...
Række 8) udt rundt (12)
Række 9) *fm, udt* gentag rundt (18)
Række 10) *2 fm, udt* gentag rundt (24)
Række 11) 24 fm (24)

Hækle ben og knogle del sammen...
Række 12) fm rundt som normalt samtidig med at hækle gennem den sidste række på benene,
samle de to del (24)
Klip tråden og luk af.

Denne skriftlige opskrift og billeder her i er beskyttet af ophavsret  ©
Må ikke distribueres eller sælges via tryk, e-mail eller noget anden form.

https://www.gribba.dk
Instagram @gribba.dk
Gribba på ravelry →  på Etsy →  på Ribblr →  på LoveCrafts

https://www.gribba.dk/
https://www.instagram.com/gribba.dk/
https://www.ravelry.com/stores/gribbadk-designs
https://www.etsy.com/dk-en/shop/GribbaDK
https://ribblr.com/shop/gribbaDK
https://www.lovecrafts.com/en-gb/user/maker/f1bf8b0c-ecaa-4997-95da-ca20327e7bac


3

For de andre farve som udskiftelige del, som påklædnings mulighed.

BEN i forskellige farver:
Række 1) 5 fm i mr. (5)
Række 2) udt, rundt (10)
Række 3) *1 fm, udt* gentag rundt (15)
Række 4) 15 fm i bml. (15)
Række 5-7) 15 fm. (15)

Kun for det første ben, klip tråden og luk af.
På det andet ben, ikke klippe tråden, fortsætt og hækler det to ben sammen.

...BODY
Række 8) Forsætt med 1 lm og hækle de to ben sammen med 1 fm i det første ben, fortsæt
med 14 fm, så laves der 1 fm på bagsiden af luftmaskerne, efterfølgende laves der 15 fm (32)
Række 9-14) 32 fm (32)
Række 15) *indt, 6 fm* gentag rundt (28)
Række 16) fm 28 (28)
Klip tråden og luk af.

Klæd den rød døde krop i de forskellige farver efter hvad legen har brug for eller lave ben/krop i
forskellige farver.
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