Hæklet julegås – højde ca. 5-6 cm
Design: Vivi Lykkegaard
Materialer:
En lille rest bomuldsgarn i hvid, orange og rød
Hæklenål nr. 2
Pudefyld
To stk. sikkerhedsøjne str. 2 mm eller sort tråd eller to sorte
perler til øjne
Forkortelser:
m = maske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
omg = omgang
2 fm sm = indtagning, 2 fastmasker sammen
2i1 = udtagning, 2 fastmasker i samme maske
MR = magisk ring
FM = forreste maskeled
Gås
1. omg: 6 fm i MR med hvidt garn
2. omg: *2i1* x6 (12 m)
3. – 4. omg: 12 fm
5. omg: *2 fm sm* x2, 8 fm (10 m)
6. – 8. omg: 10 fm
9. omg: 5 fm, 2i1, 2 fm, 2i1, 1 fm (12 m)
10. omg: *2 fm, 2i1* x4 (16 m)
11. omg: 10 fm, 2i1, 2 fm, 2i1, 2 fm (18 fm)
12. omg: 11 fm, 2i1, 2 fm, 2i1, 3 fm (20 m)
13. omg: 9 fm, 2i1, 4 fm, 2i1, 5 fm (22 m)
14. omg: 3 fm, 2 fm sm, 6 fm, *2i1* x2, 1 fm, *2i1* x2, 6 fm (25 m)
15. omg: 2 fm sm, 2 fm, 2 fm sm, 8 fm, 2i1, 1 fm, 2i1, 1 fm, 2i1, 6 fm (26 m)
16. omg: 15 fm, *2i1* x3, 8 fm (29 m)
17. omg: 3 fm, 2 fm sm, 12 fm, *2i1* x2, 10 fm (30 m)
18. omg: *2 fm sm* x3, 12 fm
Bryd garnet og luk af. Kom fyld i gåsen. Tryk den flad fra halen og ned, så du kan sy den sammen.
Sy gennem FM på begge sider. Hæft ende.
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Næb
1. omg: 3 fm i MR med orange garn
Bryd garnet, luk af og saml ringen, så der formes et mikroskopisk kræmmerhus/næb. Sy det på
gåsen.
Fødder – 1 stk

Slå 4 lm op i orange garn, vend
1. omg: Start i 2. m fra nålen: 2 fm, 3 fm i sm m, fortsæt rundt ved at dreje arbejdet og hækle på
modsatte side i de samme m: 1 fm, 2 fm i 1. m (8 fm)
2. omg: 8 fm
3. omg: *2i1, 2 fm, 2i1* x2 (12 m)
4. omg: 12 fm
Tryk foden flad, så der er to rækker af 6 m. Hækl dem sammen med 2 stgm, 2 km, 2 stgm.
Bind med rødt garn sløjfe om halsen på gåsen.
Broder øjne med sort garn eller sy perler på som øjne.
God hæklelyst 

©Vivi Lykkegaard – @vivi_lykkegaard - www.vivilykkegaard.dk

