Hækl din egen Margrethe 2.
Hvordan ser din Dronning Margrethe ud? Rød kjole med blå
orden? Grønlandsk folkedragt, blomstret regnjakke eller smøg i
munden? Vælg farve til hår, hud, kjole, sko og læbestift og kom
så i gang med din egen hæklede Margrethe 2.
Færdig størrelse ca 10 cm
Materialer:
Garn til hår (ca 10g)
Garn til hud (ca 10 g)
Garn til kjole i ønsket farve
(ca 15 g)
Evt garn til sko
En lille smule garn til mund

Sorte sikkerhedsøjne
Vat til udstopning
4 mm hæklenål
Stoppenål

Omg = omgang

Bml = bageste maskeled

Fm = fastmaske

Lm = luftmaske

Udt = udtagning

Stgm = stangmaske

Indt = indtagning

Hoved og krop
Start med hudfarvet garn
1. omg

Magisk ring med 6 fm (6)

2. omg

Udt. hver maske (12)

3. omg

(Udt., 1 fm) gentag 6 gange (18)

4. omg

(Udt., 2 fm) gentag 6 gange (24)

5.-11.omg

24 fm (24)

12. omg

(Indt, 2 fm) gentag 6 gange (18)

Indsæt øjne mellem 9-10. omg og sy mund mellem 11-12.
13. omg

(Indt. 1 fm) gentag 6 gange (12)

Skift til kjolegarn
14. omg

12 fm

15. omg

(Udt, 3 fm) gentag 3 gange (15)

16.-17. omg

15 fm

18. omg

(Udt.,4 fm) gentag 3 gange (18)

Fyld hovedet med vat
19. omg

18 fm

20. omg

(Udt.,5 fm) gentag 3 gange (21)

21. omg

21 fm

22. omg

(Udt, 6 fm) gentag 3 gange (24)

23. omg

24 fm

24. omg

(Udt. 7 fm) gentag 3 gange (27)

25-26. omg

27 fm

Fødder:
Find den maske i omgang 26, der er umiddelbart midtfor, foran. Tæl fire masker tilbage
(ikke inkl. midtermasken) og marker (klips eller garn i anden farve).
Skift evt farve til skofarve
27. omg

Fm i bml indtil markerede maske (dvs 4. maske før midtermasken)
3 stgm i næste 3 fm, derefter 3 fm i bml, derefter 3 stgm i næste 3 fm,
Fm i bml i resten af omgangen (27)
(Hvis du synes, det er for svært at lave fødder, kan du også nøjes med at
lave 27 fm i bml (27))

28. omg

(Indt, 1 fm) gentag 9 gange (18)

29. omg

(indt, 1fm) gentag 6 gange (12)

30. omg

Indt. 6 gange (6) Efterlad ca 5 cm garn og hæft ende

Fyld kroppen med vat
Hår
Start med hårfarvet garn
1. omg.

Magisk ring med 6 fm (6)

2. omg

Udt. hver maske (12)

3. omg.

(Udt., 1 fm) gentag 6 gange (18)

4. omg.

(Udt., 2 fm) gentag 6 gange (24)

5. omg

(Udt.,7fm) gentag 3 gange (27)

6.-8.omg.

27 fm (27)

9. omg

(Udt.,8 fm) gentag 3 gange (30)

10.-11. omg

30 fm (30)
Afslut sidste omgang med km, hæft ende og efterlad ca 10 cm garn. Brug
dette til at sy parykken fast til hovedet.

EVT. Opsat hår i samme hårgarn
● Slå 5 lm op + 1 lm til at vende.
● Alle rækker vendes med 1 lm , vend og 5 fm, vend 1fm i hver maske (5) + 1 lm til t
vende, gentag 4 gange, hæft ende og efterlad ca 10 cm
● Rul kvadraten til en hårrulle og sy den fast bag på parykken.
● Brug evt resterende garn til at sy over hår rullen, så der opnås en comb-over-effekt

Arme x 2
Start med hudfarvet garn
1. omg

Magisk ring med 6 fm (6)

2. omg

6 fm (6)

Skift til kjolefarvet garn
3. omg

(Udt., 1 fm) Gentag 3 gange (9)

4.-6. omg

9 fm. (9)

7. omg

Indt., 7 fm (8)

8. omg.

8 fm (8)

9. omg.

(Indt., 2 fm.) gentag 2 gange (6) Afslut med
Afslut sidste omgang med km, hæft ende og efterlad ca 10 cm garn. Brug
dette til at sy armene fast på kroppen. Der er ikke behov for at putte fyld i
armene med mindre de ønskes særligt muskuløse.

