Hæklet tinsoldat
Her er de så… Mine hæklede tinsoldater :)
Jeg er inspireret af frøkenen og baronen´s blog, så tag et kig der! Der er en masse fantastiske og super fine ting!

Den lille tinsoldat er ca. 10 x 3 cm og de store er ca. 15 x 3,5 cm.
Det skal du bruge:
Bomuldsgarn:
-   Blå, rød, gul, hudvarvet, sort og hvid
Hæklenål:
-   Jeg har anvendt en hæklenål nr. 2,5.
Vat:
-   Der kommes vat i modellerne for at give dem form.
-   Kan købes i hobby- og garnforretninger.
Synål:
-   En kraftig nål uden spids bruges til at sy de forskellige
dele sammen med.

Forkortelser:
mr – magisk ring
m – maske
lm – luftmaske
fm – fastmaske
km = kædemaske
bl = bagerste lænke
omg = omgang
udt = udtagning
x = gange
	
  

Så går vi i gang…
Vi starter med at hækle fra bunden
1. omg: 6 fm i mr med blå
(6).
2. omg: 6 udt
(12).
3. omg: (1 fm, 1 udt) 6 x
(18).
4. omg: (2 fm, 1 udt) 6 x
(24).
5. omg: (3 fm, 1 udt) 6 x
(30).	
  
6. omg: 1 fm i hver m i bl
(30).
7.-18. omg: 1 fm i hver m
(30).
Skift farve til rød
19.-21. omg: 1 fm i hver m
(30).
Skrift farve til sort
22. omg: 1 fm i hver m
(30).
Skift farve til rød
23.-32. omg: 1 fm i hver m
(30).
Skift farve til hudfarvet
33.-38. omg: 1 fm i hver m
(30).
Skrift farve til sort
39.-51. omg: 1 fm i hver m
(30).
52. omg: (3 fm, 1 indt) 6 x
(24).
Klip et lille stykke rundt stykke pap og kom det i bunden
Kom ris i op til den blå/røde kant
Montering:
Fyld med vat
Sy med: Gul
53. omg: (2 fm, 1 indt) 6 x
(18).
- Bæltespænde: 2 sting over bæltet
- Et kryds med korssting på bjørneskindshuen
54. omg: (1 fm, 1 indt) 6 x
(12).
55. omg: 6 indt
(6).
Sy med: Hvid
Luk af
- Et kryds på jakken (med kædesting)
Sy med: Sort
- Øjne og mund i ansigtet
- En hagerim med kædesting
	
  

Brug af mine opskrifter
Jeg vil gerne sige tak fordi du har valgt at benytte dig af min opskrift.
Det er ikke tilladt at sælge opskriften. Du må gerne sælge det færdige produkt, så længe du henviser tilbage til
mig som designeren.
Har du spørgsmål til opskriften, er du meget velkommen til at sende en mail.
Du må hellere end gerne dele dit færdige resultat med mig eller på de sociale medier #minkreativeverden
Mail: bjoern_knudsen@hotmail.com
Blog/hjemmeside: www.minkreativeverden.dk
Instagram: @minkreativeverden	
  

	
  

