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Agern
Garn
For at hækle det søde agern skal du udelukkende bruge bomuld 8/4. Du kan bruge det
mærke du foretrækker, men jeg har brugt Lammy Cotton 8/4. Der skal bruges omkring 2 g
af hver farve, jeg har brugt lysebrun og mørkebrun. 

Derudover skal du bruge
- Bamsefyld
- Evt lim til at sætte toppen fast (du kan også sy i stedet)

Hæklenål
Str 2,0 mm
Hvis du er vandt til at bruge en anden størrelse hæklenål kan du sagtens gøre dette, men
garnmængde og størrelse kan variere. Tjek evt hæklefasthed.

Hæklefasthed
10 cm = 24 masker (fastmasker) 
Hvis du har brug for flere masker på 10 cm, så skift til en mindre hæklenål. Hvis du har brug for
færre masker på 10 cm, så skift til en større hæklenål.

Masker og forkortelser
- fm: Fastmaske
- km: Kædemaske
- lm: Luftmaske
- pm: Pufmaske
- mr: Magisk ring
- fm-udt: Fastmaske udtagning (2 fm i samme m)
- fm-indt: Fastmaske indtagning (2 m hækles sammen til én fm)
- bml: Bagerste maskeled (det maskeled der vender væk fra en selv/på vrangsiden)
- fml: Forreste maskeled (det maskeled der vende ind mod dig selv/på retsiden)
- *...* x?: Det der står mellem stjernerne (*) gentages det antal gange der er angivet af
spørgsmålstegnet
- Omg: Omgang
- (x): Tallet i parentesen angiver hvor mange masker der skal være efter endt omg/rk

Pufmasker hækles således
I denne opskrift lave pufmasker således: 
Stik i næste maske, slå garn om nålen og træk en maske op (2 m på nålen), slå garn om
nålen (3 m på nålen), stik i samme maske, slå garn om nålen og træk en maske op (4 m på
nålen), slå garn om nålen og træk igennem alle masker på nålen (1 m på nålen)
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Opskrift
Dette agern hækles i to dele: agern og top, som til sidst samles.

Agern
Denne del er udelukkende hæklet i farven lysebrun. Der hækles i spiral. Start med en mr.
Omg 1: 6 fm i mr (6)
Omg 2: *1 fm, 1 fm-udt* x3 (9)
Omg 3: *2 fm, 1 fm-udt* x3 (12)
Omg 4: *3 fm, 1 fm-udt* x3 (15)
Omg 5: *4 fm, 1 fm-udt* x3 (18)
Omg 6-11: fm omgangen ud (18) = 6 omgange
Omg 12: *1 fm, 1 fm-indt* x6 (12)
Kom fyld i.
Omg 13: *6 fm-indt (6)
Afslut ved at klippe garnet over og sy hullet til så det lukkes.

Top
Denne del hæklet udelukkende i farven mørkebrun. Stilken hækles i samme stykke som
resten af toppen, og er beskrevet i omg 1. Der hækles i spiral. Start med en mr. 
Omg 1: stilk: 6 lm, spring over første lm, 5 km, første runde: 1 lm, 6 fm i samme lm som den
sidste km (6)
Omg 2: *1 lm, 1 pm* x6 (12 inkl lm)
Omg 3: *1 lm, 1 pm i næste lm-hul, 1 lm, 1 pm i samme lm-hul* x6 (24 inkl lm)
Omg 4-5: *1 lm, 1 pm i næste lm-hul* x12 (24 inkl lm)
Klip garnet over, træk enden helt igennem og lav en usynlig afslutning.

Lim eller sy toppen fast på agernet (den skal sættes fast der hvor du har afsluttet agernet).

Dit agern er nu færdigt!
Den kan eksempelvis bruges som bordpynt,
 i en juledekoration eller som julepynt på en 
troldegren eller på juletræet. 

Tip: Du kan også hækle en tynd glimmertråd ind 
sammen med bomuldsgarnet, så den glimter en 
lille smule.

VIDEO
I denne video viser og forklarer jeg hvordan man hækler dette agern fra start
til slut
https://youtu.be/5dI0eAk1_dc 

niah.dk
Find materialer og mere inspiration på


