
Hækl din helt egen elefant med denne opskrift

Elefant

© 2021 Crochet.dk
Designet af Mette Jardenbæk 

All rights reserved.



© 2021 Crochet.dk – Mette Jardenbæk - All rights reserved.

Opskriften (eller dele af den) må ikke gengives, oversættes, videresælges,  
eller på anden måde deles hverken på internettet eller offline! 

Du må gerne sælge det færdige produkt.

STØRRELSE:  ca. 28 cm GARN: Bomuld 8/4: Grå - 70g · Rosa - 10g · En rest sort til øjne
HÆKLENÅL:  2.5 mm ANDET MATERIALER: 50g Fiberfyld/Bamsefyld

HÆKLE FORKORTELSER: 
 mr: magisk ring  fm: fastmaske 
 lm: luftmaske  km: kædemaske  
 hstgm: halv stangmaske  udt: udtagning 
 indt: indtagning  R: række/omgang 
 (...) Gentag maskerne imellem  X: antal gange du i alt skal gentage 
 […] Omgangens antal masker

BEMÆRK: 
1. Krop og hoved hækles ud i ét. Snablen hækles direkte på hovedet.  
2. Alle dele hækles i spiral medmindre andet står beskrevet.

Elefant

Hoved & krop · Grå garn 
R1:  mr med 6 fm [6]   
R2:  1 udt i alle masker  [12] 
R3:  (1 fm, 1 udt) x6  [18] 
R4:  (1 udt, 3 fm, 1 udt, 4 fm) x2 [22] 
R5:  (2 fm, 1 udt) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [28] 
R6:  (1 udt, 3 fm) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [34] 
R7:  (4 fm, 1 udt) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [40] 
R8:  (1 udt, 5 fm) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [46] 
R9:  (6 fm, 1 udt) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [52]
R10:  (1 udt, 7 fm) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [58] 
R11:  (4 fm, 1 udt, 8 fm, 1 udt, 8 fm, 1 udt, 6 fm) gentag alt 1 gang mere [64]
R12:  (9 fm, 1 udt) x3, 2 fm, gentag alt 1 gang mere [70] 
R13- 22:  1 fm i alle masker [70] 
R23:  (5 fm, 1 indt) x10 [60] 
R24-26: 1 fm i alle maskerne [60] 
R27: (1 indt, 8 fm) x6 [54] 
R28-29: 1 fm i alle masker [54] 
R30: (7 fm, 1 ind) x6 [48] 
R31-32: 1 fm i alle maskerne [48]
R33: (1 indt, 6 fm) x6 [42] 
R34-35: 1 fm i alle maskerne [42] 
R36: (5 fm, 1 ind) x6 [36] 
R37-38: 1 fm i alle maskerne [36]

Nu fortsætter du med hovedet direkte på kroppen. 
Kom fyldevat i undervejs.
R1:  (1 udt, 5 fm) x6 [42]   
R2:  (6 fm, 1 udt) x6 [48] 
R3:  (1 udt, 7 fm) x6 [54] 
R4:  (8 fm, 1 udt) x6 [60]  
R5:  (1 udt, 9 fm) x6 [66] 
R6:  (21 fm, 1 udt) x3 [69]
R7:  12 fm, 12 lm, spring 9 masker over, 48 fm [72] 
R8-10:  1 fm i alle masker [72] 
R11:  (1 indt, 10 fm) x6 [66] 
R12:  1 fm i alle masker [66] 
R13:  (9 fm, 1 indt) x6 [60]  
R14:  1 fm i alle masker [60] 
R15:  (1 indt, 8 fm) x6 [54]
R16:  1 fm i alle masker [54]       
R17:  (7 fm, 1 indt) x6 [48]   
R18: 1 fm i alle masker [48] 
R19: (1 indt, 6 fm) x6 [42] 
R20: 1 fm i alle masker [42] 
R21: (5 fm, 1 indt) x6 [36] 
R22: (1 indt, 4 fm) x6 [30] 
R23: (3 fm, 1 indt) x6 [24] 
R24: (1 indt, 2 fm) x6 [18] 
R25: (1 fm, 1 indt) x6 [12] 
R26: (1 indt) x6 [6]
Klip tråden og sy hullet sammen



 

Arme x 2 · Rosa garn
R1:  6 fm i en magisk ring [6] 
R2: 1 udt i alle masker [12] 
R3:  (1 fm, 1 udt) x6 [18] 
R4:  (2 fm, 1 udt) x6 [24] 
R5:  (3 fm, 1 udt) x6 [30]

Skift til grå
R6:  1 fm bml i alle masker [30] 
R7:  1 fm alle masker [30] 
R8:  (8 fm, 1 indt) x3 [27] 
R9:  1 fm alle masker [27] 
R10:  (7 fm, 1 indt) x3 [24] 
R11-12:  1 fm i alle masker [24] 
R13:  (4 fm, 1 indt) x4 [20] 
R14-18:  1 fm i alle masker [20]  
R19:  (3 fm, 1 indt) x4 [16] 
R20-30:  1 fm i alle masker [16]
Kom fyld nederst i armen, den skal være dejlig blød, og ingen fyld på de øverste ca. 2 cm.
R31:  Fold armen på midten og hækl 8 fm igennem begge lag.
Klip tråden lang nok til montering.
Montér armene 2 rækker under halsen, med ca. 12 masker imellem foran.

Ben x 2 · Rosa garn
R1:  6 fm i en magisk ring [6] 
R2:  1 udt i alle masker [12]     
R3:  (1 fm, 1 udt) x6 [18] 
R4:  (2 fm, 1 udt) x6 [24] 
R5:  (3 fm, 1 udt) x6 [30] 
R6:  2 fm, 1 udt, (4 fm, 1 udt) x5, 2 fm [36]

Skift til grå
R7:  1 fm bml i alle masker [36] 
R8-10:  1 fm alle masker [36] 
R11:  (7 fm, 1 indt) x4 [32] 
R12-14:  1 fm alle masker [32] 
R15: (6 fm, 1 indt) x4 [28] 
R16-18: 1 fm i alle masker [28] 
R19: (5 fm, 1 indt) x4 [24] 
R20-22: 1 fm i alle masker [24] 
R23: (4 fm, 1 indt) x4 [20] 
R24-26: 1 fm i alle masker [20] 
R27: (3 fm, 1 indt) x4 [16] 
R28-35: 1 fm i alle masker [16]
Kom fiberfyld i benet, der skal ingen fyld være øverst. Den skal føles dejlig blød. 
Tryk benet fladt på midten, skoen skal pege lige frem, hækle 8 fm igennem begge lag af benet.
Klip tråden lang nok til montering.
Montér benene i rillen imellem R12-13. Der skal være 7-8 masker imellem.

Snabel · grå garn
Start første maske øverst til venstre (Se billede)
Kom fyldevat i undervejs.
R1:  1 fm i alle masker [21] 
R2:  15 fm, 1 indt, 4 fm [20] 
R3: 15 fm, 1 indt, 3 fm [19] 
R4: 1 fm i alle masker [19] 
R5: 14 fm, 1 indt, 3 fm [18] 
R6: 14 fm, 1 indt, 2 fm [17] 
R7: 1 fm i alle masker [17] 
R8: 13 fm, 1 indt, 2 fm [16] 

R9: 13 fm, 1 indt, 1 fm [15] 
R10: 12 fm, 1 indt, 1 fm [14] 
R11: 12 fm, 1 indt [13] 
R12: 11 fm, 1 indt [12] 
R13: 1 indt, 10 fm [11] 
R14: 1 indt, 9 fm [10] 
R15: 1 indt, 8 fm [9] 
R16: 1 indt, 7 fm [8] 
R17: 1 indt, 6 fm [7] 
R18: 1 fm i alle masker [7]
Klip tråden. Sy hullet sammen i fml.



Ører · Grå garn
Højre øre 
Vend alle rækker med 1 lm. Slå 8 lm, begynd i 2. maske fra nålen.
R1:  6 fm, 1 fm udt [8] 
R2:  1 udt, 7 fm [9] 
R3:  8 fm, 1 fm udt [10] 
R4:  1 udt, 9 fm [11]  
R5:  10 fm, 1 fm udt [12] 
R6:  1 udt, 11 fm [13] 
R7:  12 fm, 1 fm udt [14] 
R8:  1 udt, 13 fm [15] 
R9:  14 fm, 1 fm udt [16] 
R10:  1 udt, 15 fm [17] Vend ikke mere, men hækl nu rundt om øret. 
R11:  Drej arbejdet lidt, øverst på øret hækles 2 fm, 2 hstgm, 1 stgm, 2 hstgm, 2 fm, drej arbejdet lidt, hækle 7 fm hen af siden,  
 drej igen arbejdet og hækl 9 fm hen af den skrå kant, vend ikke. 
R12: Hækl 1 fm i alle masker hele vejen rundt om øret. 
Klip tråden lang nok til montering

Venstre øre 
Vend alle rækker med 1 lm. Slå 8 lm, begynd i 2. maske fra nålen.
R1:  1 fm udt, 6 fm [8] 
R2:  7 fm, 1 udt [9] 
R3:  1 fm udt, 8 fm [10] 
R4:  9 fm, 1 udt [11] 
R5:  1 fm udt, 10 fm [12] 
R6:  11 fm, 1 udt [13] 
R7:  1 fm udt, 12 fm [14] 
R8:  13 fm, 1 udt [15] 
R9:  1 fm udt, 14 fm [16] 
R10:  15 fm, 1 udt [17] Vend ikke mere, men hækl nu rundt om øret. 
R11:  Drej arbejdet lidt, hækle 9 fm hen af den skrå kant, drej igen arbejdet og hækl 7 fm,  
 drej igen arbejdet og øverst på øret hækles 2 fm, 2 hstgm, 1 stgm, 2 hstgm, 2 fm, vend ikke. 
R12:  Hækl 1 fm i alle masker hele vejen rundt om øret.

Klip tråden lang nok til montering.
Sy en fin rosa kant igennem hver maske på ydersiderne af ørene. 
Montér ørene midt over hver arm. Nederste monterings sted af øret skal passe ud for ”munden”.

Pyntekrave · Rosa garn
Slå 38 lm op.
R1:  beg i 2. maske fra nålen, 1 fm i alle masker [37] vend med 1 lm
R2:  (1 fm, spring 1 maske over, 5 stgm i næste maske, spring 1 masker over)  
 gentag rækker ud, 1 fm i sidste maske. Vend med 1 lm
R3:  hækles i bml. 1 fm, (2 fm, i næste maske hækles  
 1 fm, 1 lm, 1 fm, 2 fm, i fm fra forrige række hækles  
 1 fm igennem midten af masken), gentag rækken  
 ud, 1 fm i sidste maske.
Klip tråden og sy kraven fast om halsen. 

Hårsløjfe · Rosa garn
Slå 20 lm op. Luk til en ring.
R1-3:  1 lm, 1 fm i alle masker, luk med 1 km [20] 
Klip tråden, sno garnet rundt om midten.  
Efterlad en tråden til montering.

Finish 
Øjne:  Med sort. Der skal være ca. 14 masker imellem hvert øje. Sy omkring to masker i højden,  
 bliv ved til øjet er fint fyldigt.  
 Med lyseblå. Sy 2 sting oven i hinanden, fra øverst på øjet og flugt yderst på øjet ned på midten.

Øjenbryn:  Start 2 masker over øjet, gå skråt ned i rækken 1 maske under, 2 masker til siden.

Snabel:  Med lyseblå. Sy 4 sting hen over snablen i hver sin længde.

Hale:  Klip 3 tråde og træk dem igennem midt bag på numsen og flet dem.  
 Bind en knude. Split enderne og børst dem.

Hårtot:  Klip 3 tråde og træk dem igennem ved den magiske ring øverst på hovedet, bind en knude.  
 Split enderne og børst dem. Montér sløjfen lige foran.


