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Hæklet i Go handmades ‘Little one’s Cotton’ - et blødt og smukt luksus garn.100% bomuld, 50 g/155 m.

Materialer
Garn ‘Little one’s Cotton’:
Fugl  9 cm: 15 g 
Fugl 11 cm: 20 g 
Hjerte 6 - 7 cm: 3 - 5 g
Kugle 2,5 cm: 2 g
Gul: 20 cm
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm 
Trækugler 20 mm 
Træringe 45 mm 
Polyester snøre
Øjne 8 mm
Fyldvat
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Når man laver håndarbejde 
og hjemmelavede ting, især til 
baby, er det vigtigt at man er 
varsom med monteringen. Især 
varsom med knuder og løkker.!

MATERIALER:

LILLE FUGL
15 g garn ’Little one’s Cotton’
20 cm gul garn ’Little one’s Cotton’

STOR FUGL
20 g garn ’Little one’s Cotton’
20 cm gul garn ’Little one’s Cotton’

KUGLER
2 g garn ’Little one’s Cotton’

STORT HJERTE
5 g garn ’Little one’s Cotton’

LILLE HJERTE
3 g garn ’Little one’s Cotton’

Trækugler 20 mm 
Træringe 45 mm 
Polyester snøre
Øjne 8 mm 
Fyldvat 
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

Alle angivne garnlængder er vejledende og 
afhænger af hæklestilen.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
mr  Maske-ring (hækl 2 lm, hækl det angivne 

antal m i den 2. m fra nålen)
fm fastmaske
1 fm indt indtagning (2 fm hækles sammen)
{…}  hvad der er i parentes gentages igennem 

omgangen/rækken
(..)  i slutningen af linien - viser antal masker  

i omgangen/rækken
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LILLE FUGL

KROP
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12) 
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i næste m} (30)
6.) {4 fm, 2 fm i næste m} (36)
7 - 10.) 36 fm (36)
11.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
12.) 30 fm (30)
13.) {4 fm, 2 fm i næste m} (36)
14.) {5 fm, 2 fm i næste m} (42)
15 - 19.) 42 fm (42)
Montér øjnene imellem 11. og 12. omgang, med en 
afstand på 4 m.
20.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
21.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
22.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
Fyldvat kommes i kroppen. 
23.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
24.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
Fyldvat kommes i resten af kroppen.
25.) 1 fm indt x 6 (6)
Luk af og hæft garnenden.
Brodér næbbet på.
Klip nogle garnender på ca. 10 cm og træk dem 
igennem en maske, så de ligger dobbelt. 
Bind knuder og klip håret til.

VINGE (2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3. - 4.) 12 fm (12)
5.) 4 fm, 1 fm indt x 2 (10)

Luk af og brug garnenden til at sy vingerne fast på 
kroppen.

HALE
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 5 fm (5)
3.) {2 fm i hver m} (10)
4.) 10 fm (10)
Luk af og brug garnenden til at sy halen fast på 
kroppen.

STOR FUGL

KROP
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5.) {3 fm, 2 fm i næste m} (30)
6.) {4 fm, 2 fm i næste m} (36)
7.) {11 fm, 2 fm i næste m} (39)
8. - 12.) 39 fm (39)
13.) {11 fm, 1 fm indt} (36)
14.) {10 fm, 1 fm indt} (33)
15.) 33 fm (33)
16.) {10 fm, 2 fm i næste m} (36)
17.) {5 fm, 2 fm i næste m} (42)
18.) {6 fm, 2 fm i næste m} (48)
19. - 25.) 48 fm (48)
Montér øjnene imellem 13. og 14. omgang, med en 
afstand på 6 m.
26.) {6 fm, 1 fm indt} (42)
27.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
28.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
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28.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
Fyldvat kommes i kroppen. 
29.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
30.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
Fyldvat kommes i resten af kroppen.
31.) 1 fm indt x 6 (6)
Luk af og hæft garnenden.
Brodér næbbet på.
Klip nogle garnender på ca. 10 cm og træk dem 
igennem en maske, så de ligger dobbelt. 
Bind knuder og klip håret til.

VINGE (2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3. - 5.) 12 fm (12)
6.) 4 fm, 1 fm indt x 2 (10)
Luk af og brug garnenden til at sy vingerne fast på 
kroppen.

HALE
1.) mr med 5 fm (5)
2.) 5 fm (5)
3.) {2 fm i hver m} (10)
4. - 5.) 10 fm (10)
Luk af og brug garnenden til at sy halen fast på 
kroppen.

KUGLER
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.)  1 fm, 2 fm i næste m,  

2 fm, 2 fm i næste m,  
2 fm, 2 fm i næste m,  
2 fm, 2 fm i næste m, 1 fm (16)

4.)  3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m (20)

5.)  4 fm, 2 fm i næste m,  
10 fm, 2 fm i næste m, 4 fm (22)

6.) 22 fm (22)
7.)  4 fm, 1 fm indt, 10 fm,  

1 fm indt, 4 fm (20)
8.)  1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 3 fm,  

1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 3 fm (16)
9.)  1 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt,  

2 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 1 fm (12)
10.) 1 fm indt x 6 (6)
Fyldvat kommes i og kuglen formes.
Luk af og hæft garnenden.

DK



14

DK

STORT HJERTE

Start med toppen af hjertet.
Første top (halvdelen af hjertet)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5. - 6.) 24 fm (24)

Anden top
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
4.) {2 fm, 2 fm i næste m} (24)
5. - 7.) 24 fm (24)
Klip ikke garnet.
Samles med 1 km.
8.) 1 fm indt, 22 fm, 1 fm indt, 22 fm (46)
9.)  1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt, 1 fm,  

1 fm indt, 7 fm, 2 x 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt, 1 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt  (38)

10.)  1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
2 x 1 fm indt, 6 fm, 1 fm indt, 7 fm,  
1 fm indt  (32)

11.)  1 fm indt, 5 fm, 1 fm indt, 5 fm,  
2 x 1 fm indt, 5 fm, 1 fm indt, 5 fm,  
1 fm indt  (26)

12.)  5 fm, 1 fm indt, 11 fm,  
1 fm indt, 6 fm  (24)

13.)  5 fm, 1 fm indt, 10 fm,  
1 fm indt, 5 fm  (22)

14.)  5 fm, 1 fm indt, 9 fm, 1 fm indt, 4 fm  (20)
15.)  4 fm, 2 x 1 fm indt, 6 fm,  

2 x 1 fm indt, 2 fm  (16)
16.)  3 fm, 2 x 1 fm indt, 4 fm,  

2 x 1 fm indt, 1 fm  (12)

Fyldvat kommes i og hjertet formes.
17.) 1 fm indt x 6 (6)
Luk af og hæft garnenden.

LILLE HJERTE

Start med toppen af hjertet.
Første top (halvdelen af hjertet)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.) {1 fm i næste m, 2 fm i næste m} (18)
km i næste m, klip garnet.

Anden top
Gentag række 1. - 3.
Klip ikke garnet.
4.)  fm i næste 9 m i den anden top. 

Stik nålen ind i 1. fm efter km  
på den første top og fortsæt med  
1 fm i alle 18 fm. Stik nålen tilbage  
ind i den anden top og hækl 1 fm  
i næste 9 fm (36)

5.) 36 fm (36)
6.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
7.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
8.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
9.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
Fyldvat kommes i og hjertet formes.
10)  {1 fm, 1 fm indt}  

fortsæt indtil der er 5 fm tilbage
Luk af og hæft garnenden.
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Godt at vide
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er hæklet med det, som vi betragter som medium fast-
hed. Den fasthed som vi synes passer bedst.
  
Nål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle 
være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig en rettelse 
eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk

kvalitetsdesign i en unik stil
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