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FRAYA 4010

omg = omgang
m = maske
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
sm = sammen

FORKORTELSER:

Indtagning:  
For at lave en pæn usynlig indtagning, (2 fm sm) gøres således: før nålen ind i det forreste maskel-
ed på de næste to fm, slå om, træk garnet igennem de to løkker, slå om og træk garnet igennem to 
løkker = 2 fm hæklet sammen  

LILLE KAKTUS:
Lav en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.
2. omg: hækl 2 fm i hver fm = 12 fm
3. omg: *2 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * = 16 fm
Hækl 25 omg eller indtil kaktussen fra toppen måler 10 cm. Hækl 1 km, bryd garnet.
Bund:
Lav en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.
2. omg: hækl 2 fm i hver fm = 12 fm
3. omg: *1 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * = 18 fm
Hækl 1 km, bryd garnet. Fyld selve kaktussen med fibervat og sy bunden på.
Lille arm:
Lav en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.
2. omg: hækl 2 fm i hver fm = 12 fm
Hækl 7 omg
Hækl 1 km, 1 lm, vend arb.
Spring over km, 9 fm, 1 km, 1 lm, vend.
Spring over km, 8 fm, 1 km, 1 lm, vend.
Spring over km, 7 fm, 1 km, 1 lm, vend.
Hækl nu igen 12 fm, hækl 3 omg, slut med 1 km, bryd garnet. 
Stor arm:
Hækles som den lille arm, men i stedet for 7 omg hækles 10 omg lige op.
Fyld fiberfyld i armene og sy dem på kaktussen.
Blomst: Lav en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.  Luk omg med 1 km i 1. fm. *Hækl 3 lm, 1 km i 
næste fm* gentag fra * til * i alle 6 fm, luk omg med 1 km. 
Bryd garnet og hækl så mange blomster du synes der skal være på kaktussen.
Pigge:  
Sy franske knuder rundt omkring på kaktussen med natur garn.
Hækl i alt 3 kaktusser

KUGLE: 
Lav en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.
2. omg: hækl 2 fm i hver fm = 12 fm
3. omg: *1 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * = 18 fm
4. omg: *2 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * = 24 fm
5. - 7. omg: 24 fm
8. omg: *2 fm, 2 fm sm* gentag fra * til * = 18 fm
9. omg: *1 fm, 2 fm sm* gentag fra * til * = 12 fm
Fyld fiberfyld i kuglen.
Hækl nu fm sm 2 og 2 indtil hullet på toppen er lukket, hækl 10 lm. Bryd garnet.
Hækl i alt 8 kugler, gerne i 2 forskellige farver (4 stk. af hver)

GARN

GARNFORBRUG

HÆKLEFASTHED
25 fm = 10 cm

ANDET/TILBEHØR
Ring af bambus 19 cm, fiberfyld, 
garnrest til blomster og pigge

VEJLEDENDE PINDE
Hæklenål nr. 2½ 

OBS: Det er vigtigt at overholde 
fastheden. Det hæklede arbejde skal 
være tæt og pænt. Prøv evt. med en 
grovere eller finere hæklenål.

Farve 1 30 g
Farve 2 25 g
Farve 3 25 g
Farve 4 30 g
Garnrest til blomster og pigge

E1



3         3 FRAYAyarn.com

LAMA: 
Start oppefra med hoved/hals.
Lav en magisk ring og hækl 6 fm heri.
2. omg: 2 fm i hver fm = 12 fm
3. omg: *5 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * = 14 fm
4. - 17. omg: 14 fm. Fyld med fibervat. Bryd ikke garnet.
Nu hækles kroppen: 9 lm, vend og hækl tilbage på lm rækken, start i 2. m fra nålen.
18. omg: Hækl 7 fm. Hækl nu 2 fm sm = den sidste lm og fm hvor lm rækken startede, 13 fm, 2 fm 
sm, 5 fm op ad lm rækken, 3 fm i den yderste m = 30 fm hele vejen rundt. Sæt et mrk.
19. - 26. omg: 30 fm. I sidste omg hækles 2 fm forbi mrk. Sæt nyt mrk.
Nu skal bagbenet hækles: Hækl 4 fm. Tæl baglæns og tæl 5 fm tilbage fra mrk. Der skal være 9 fm 
i alt, disse m udgør benet. Før nu nålen til den 9. m som du har talt tilbage, så der nu hækles rundt 
over 9 fm.
Hækl 7 omg. Hækl m sammen 2 og 2 indtil hullet er lukket, bryd garnet og sy hullet pænt til med 
enden af garnet.
Forben:  
Der er nu 21 fm tilbage, tæl 6 fm fra bagbenet, sæt garnet til og hækl 1 lm, 8 fm, før nu nålen rundt 
så der hækles på 9 fm til benet. Lad de sidste 6 fm stå, de skal til sidst sys sammen under maven.
Hækl 7 omg fm, luk af som på bagbenet.
Fyld lamaen med fiberfyld, sy maven pænt til med små sting.
Hale:  
Hækl 4 lm, begynd i 2. lm fra nålen og hækl 3 fm. Bryd garnet. Sy halen på.
Ører:  
(2 stk) Hækl 3 lm, begynd i 2. lm fra nålen, hækl 1 fm, 3 fm i sidste lm. Bryd garnet og sy ørerne på 
toppen af hovedet.
Snude:
Lav en magisk ring og hækl 6 fm heri. Næste omg:  *1 fm, 2 fm i næste fm* gentag fra * til * i alt 3 
gange = 9 fm. Hækl 2 omg med 9 fm. Bryd garnet, put enden af garnet ind i snuden, det vil stoppe 
den ud, sy den på med små sting.
Montering:  
Med sort garn, sys 2 franske knuder som øjne, sy 3 sting fra midten af snuden, som danner næse/
mund, se evt. tegning.
Hækl i alt 2 lamaer.

Monter alle delene på træringen.


