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Sød hæklet elefant

God fornøjelse!
Sværhedsgrad: Medium
Materialer
Garn, hæklenål(e), stoppenål, sikkerhedsøjne, perler eller sort garn til øjne, hvidt filt, piberensere eller hvidt
garn til stødtænder, fyld til udstopning.
Hæklefasthed
Hækl rimelig tæt, så fyldet ikke ses gennem maskerne. Vælg gerne en hæklenål, der er en størrelse mindre
end angivet på garnet. Visse steder skal du hækle i luftmaskekæder. Her kan det være en fordel at skifte til
en mindre hæklenål.
Størrelse
Afhænger af garnvalg, hæklenål og hæklenål. Se eksempler på elefanter i forskelligt garn og størrelse i dette
indlæg på min blog: http://lityfa.dk/flere-haeklede-elefanter/
Forkortelser og hækleudtryk
omg. = omgang (runde)
m = maske
km = kædemaske
lm = luftmaske
fm = fastmaske (Eksempel: 1 fm = hækl en fastmaske i næste maske, 7 fm = hækl en fastmaske i de næste
syv masker)
hstm = halv stangmaske
indt. = indtagning (hækl to masker sammen gennem forreste maskeled = den usynlige metode)
udt. = udtagning (Eksempel: 1 udt. = to masker i næste maske/7. udt. = to masker i de næste syv masker)
*…* = noget som skal gentages et antal gange
gent. = gentag (Eksempel: *1 fm, 2 indt* gent. 2 gange = 1 fm+indtagning + indtagning + 1 fm + indtagning
+ indtagning)
gent. resten af omg. = gør det, der står i *…* indtil der er det antal masker i omgangen, som står i parentes.
føj garnet til = hækl garnet fast på hækleobjektet igen med en kædemaske
(..) = antal masker efter at omgangen er hæklet

NB: Denne udskriftsvenlige version af opskriften rummer færre og mindre billeder. Se større billeder i farve
på opskriftens hjemmeside.
Dette er din kopi til personlig brug. Du kan downloade den fra http://lityfa.dk til dig selv, men opskriften må ikke
uploades og deles på nettet. Undlad venligst at kopiere den på nogen måde, men henvis i stedet til opskriften på min
blog: http://lityfa.dk/opskrift-paa-haeklet-elefant/. Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på lityfa@gmail.com eller i
kommentarfeltet under opskriften på min blog. God hækling!
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Krop
Kroppen hækles i spiral. Det betyder at første maske for hver omgang rykker sig en smule bagud. Sæt derfor
en markør i første maske og lad den blive dér.
Kroppen starter med en luftmaskekæde som danner elefantens rygrad.
Omgang
1
2
3

√
9 lm
Start i 2. maske fra nålen: 7 fm, 3 fm i kædens sidste maske, (fortsæt rundt på den anden side
af kæden) 6 fm, 1 udt. (18)
1 udt., 6 fm, 3 udt. (= udt. i hver af de næste 3 m), 6 fm, 2 udt. (= udt. i hver af de næste 2 m)
(24)
8 fm, *1 udt., 1 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 11 fm (27)

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-22
23

1 udt., 9 fm, *1 udt., 2 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 6 fm, *1 udt., 1 fm* gent. 2 gange (33)
2 fm, 1 udt., 6 fm, *1 udt., 3 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 11 fm, 1 udt., 2 fm, 1 udt. (39)
1 udt., 11 fm, *1 udt., 4 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 8 fm, *1 udt., 3 fm* gent. 2 gange (45)
15 fm, *1 udt., 5 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 17 fm (48)
2 fm, 1 udt., 14 fm *1 udt., 6 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 8 fm, 1 udt., 4 fm, 1 udt., 2 fm (54)
4 fm, *1 udt., 7 fm* gent. 3 gange, 1 udt., 17 fm, 1 udt., 5 fm, 1 udt., 1 fm (60)
6 fm, *1 udt., 8 fm* gent. 3 gange, 1 udt., 18 fm, 1 udt., 6 fm, 1 udt. (66)
1 fm i hver maske (66)
1 udt., 17 fm, *1 udt., 9 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 11 fm, *1 udt., 7 fm* gent. 2 gange (72)
1 fm i hver maske (72)
2 fm, 1 udt., 18 fm, *1 udt., 10 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 12 fm, 1 udt., 8 fm, 1 udt., 6 fm (78)
1 fm i hver maske (78)
4 fm, 1 udt., 19 fm, *1 udt., 11 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 13 fm, 1 udt., 9 fm, 1 udt., 5 fm (84)
1 fm i hver maske (84)
18. 6 fm, 1 udt., 20 fm, *1 udt., 12 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 14 fm, 1 udt., 10 fm, 1 udt., 4 fm
(90)
1 fm i hver maske (90)
39 fm, 6 lm, spring 12 fm over, (sæt nålen i maske nr. 13), 39 fm (84)
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Du starter fra masken ud for allerførste maske i elefantens rygrad (se billedet ovenfor). Brug
maskemarkøren og fold elefanten for at tjekke, at du får lavet hullet til snablen præcis på
midten.

24
37 fm, 1 indt., 6 fm, 1 indt., 37 fm (82)
25
1 fm i hver maske (82)
Bryd garnet. Markér den sidste maske i omgang 25 med en stump garn i en anden farve eller en
maskemarkør.

De følgende omgange danner en lille ”tap” eller hage under snablen. Den hækles i rækker som vendes med
en luftmaske.
26 Spring de første 37 fm. over. Føj garnet til igen og lav 8 fm (skift evt. til en mindre hæklenål ved lmkæden), vend (8)
27 1 lm, 1 fm i hver fm, vend (8)
28 1 lm, 1 indt., 4 fm, 1 indt., vend (6)
29 1 lm, 1 indt., 2 fm, 1 indt., vend (4)
30 2 indt. (2)
Bryd garnet og hæft enden.
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Ben
For at lave elefantens ben, skal kroppens underside inddeles i 4. Der hækles derfor 4 luftmaskekæder, èn
for hvert ben (A, B, C, D). Hver luftmaskekæde består af 6 luftmasker.

Luftmaskekæder
Kæde
A
Kæde
B
Kæde
C
Kæde
D

Føj garnet til den sidste fm i omgang 25 (den, som du markerede), 6 lm, spring 21 fm over,
saml med 1 km i maske 22 (Bryd ikke garnet)
6 lm (du fortsætter fra kæde A). 1 km i første fm i række 30 (i ”tappen” under snablen), 1 km
6 lm (du fortsætter i anden maske i ”tappen” under snablen). Tæl 15 fm fra begyndelsen af
”tappen” i omgang 25. Saml med 1 km. i maske 16.
6 lm (du fortsætter fra kæde C). Saml med 1 km i den sidste maske i omgang 25 (hvor du
startede på ben A).
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Ben A
Omgang

√

Fortsæt fra den sidste maske i omgang 25.
1
21 fm (i kroppen), 6 fm (i luftmaskekæden) (27)
2
1 fm i hver maske (27)
3
5 fm, 1 indt., 12 fm, 1 indt., 6 fm (25)
4
17 fm, 1 indt., 6 fm (24)
5
*2 fm, 1 indt.* gent. resten af omg. (18)
6
*1 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (12)
7
6 indt. (6)
Bryd garnet og hæft enden.

Ben B
Omgang

√

Fortsæt fra Ben A. Føj garnet til i kroppen (se diagrammet ovenfor).
1
15 fm (i kroppen), 6 fm (langs kanten på ”tappen”), 6 fm (i luftmaskekæden) (27)
2
1 fm i hver maske (27)
3
1 indt., 12 fm, 1 indt., 11 fm (25)
4
1 indt., 23 fm (24)
5
*2 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (18)
6
*1 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (12)
7
6 indt. (6)
Bryd garnet og hæft enden.
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Ben C
Omgang
√
Føj garnet til i anden (og sidste) maske i række 30 (”tappen”).
1
6 fm (langs ”tappen”), 15 fm (i kroppen), 6 fm (i luftmaskekæden) (27)
2
1 fm i hver maske (27)
3
5 fm, 1 indt., 12 fm, 1 indt., 6 fm (25)
4
17 fm, 1 indt., 6 fm (24)
5
*2 fm, 1 indt.* gent. resten af omg. (18)
6
*1 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (12)
7
6 indt. (6)
Bryd garnet og hæft enden.

Ben D
Omgang

√
Føj garnet til i kroppen i masken mellem ben C og D (se diagrammet ovenfor)
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1
21 fm (i kroppen), 6 fm (i luftmaskekæden) (27)
2
1 fm i hver maske (27)
3
1 indt., 12 fm, 1 indt., 11 fm (25)
4
1 indt., 23 fm (24)
5
*2 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (18)
6
*1 fm, 1 indt.*, gent. resten af omg. (12)
7
6 indt. (6)
Bryd garnet og hæft enden.

Snabel
Omgang

√

Føj garnet til i midten af ”tappen” i snabelhullet (hvor kanten består af 6 masker).
1
3 fm (første halvdel af ”tappen”), 12 fm (i kroppen), 3 fm (anden halvdel af ”tappen”) (18)
2
1 fm i hver fm (18)
3
*1 indt., 4 fm*, gent. 3 gange (dvs. resten af omg.) (15)
4-5
1 fm i hver fm (15)
6
*1 indt., 3 fm*, gent. 3 gange (12)
7-8
1 fm i hver fm (12)
9
*1 indt., 2 fm*, gent. 3 gange (9)
10
1 fm i hver fm (9)
11
1 indt., 1 fm*, gent. 3 gange (6)
Bryd garnet og hæft enden.

Maveskind
Elefantens mave består af en cirkel
Omgang
1
2
3
4

√
6 fm i en magisk ring
6 udt. (12)
*1 udt., 1 fm*, gent. resten af omg.(18)
*1 udt., 2 fm*, gent. resten af omg. (24)
Bryd garnet, efterlad en ende til at sy maveskindet fast med
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Stop masser af fyld i kroppen, så den bliver fast. (Hvis du bruger sikkerhedsøjne af plastik, så sæt dem fast
nu, inden du fylder). Luk hullet i maven ved at sy det runde maveskind fast til kanten på indersiden af de
fire ben (det kan være stramt at sy, men de 6 masker på hver kant passer med de 24 masker i
maveskindet).

Ører (lav 2 stk.)
Ørerne hækles som en oval form og foldes.
Omgang

√

7 lm
1
Start i 2. maske fra nålen: 5 fm, 3 fm i den sidste maske. (Fortsæt rundt). 4 fm, 1 udt. (14)
2
1 udt., 4 fm, 3 udt., 4 fm, 2 udt. (20)
3
1 fm, 1 udt., 5 fm, *1 udt., 1 fm* gent. 2 gange, 1 udt., 5 fm, 1 udt., 1 fm, 1 udt. (26)
4
1 fm, 1 udt., 8 fm, 1 udt., *1 fm, 1 udt* gent. 2 gange, 8 fm, 1 udt., 1 fm, 1 udt. (32)
5-6
2 hstm, 9 fm, 7 hstm, 9 fm, 5 hstm (32)
7
*1 indt., 8 fm, 1 indt., 4 fm*, gent. 2 gange (28)
Bryd garnet, efterlad en ende til at sy med. Fold hvert øre på midten og sy det sammen.

7
Hale
Elefantens hale har form som en lille tragt.
Omgang
1
4 fm i en magisk ring (4)
2
1 fm i hver fm (4)
3
*1 udt., 1 fm*, gent. 2 gange (6)
4
1 fm i hver fm (6)
5
*1 udt., 2 fm*, gent. 2 gange (8)
6-7
1 fm i hver fm (8)
Bryd garnet, efterlad en ende til at sy halen fast med.

Stødtænder
Nogle skærer små stødtænder ud i filt og limer dem på. Jeg foretrækker at hækle en kæde af 4-5-6
luftmasker (afhængigt af elefantens størrelse). Vend og hækl 1 halvstangmaske, 2-3 fastmasker og afslut
med en kædemaske. Sno kæderne lidt og sy dem på.
Dette er din kopi til personlig brug. Du kan downloade den fra http://lityfa.dk til dig selv, men opskriften må ikke
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Montering
Sy halen på midten af elefantens bag. Øjnene kan fx sys som små knuder mellem omgang 16 og 17. Ørerne
kan sys på, så de flugter med det sted, hvor forbenene slutter, når elefanten ses fra siden. Prøv dig frem
med knappenåle til øjne, ører og hale sidder, hvor du vil have dem.

Nyd din hæklede elefant!

Historik
Denne opskrift er den originale danske opskrift på elefanten. Opskriften er oversat og bearbejdet fra spansk
og japansk diagram til dansk i maj 2014 af Lityfa for http://lityfa.dk. Den spanske opskrift er oversat fra det
japanske diagram, formentlig af Chisachi Kushima, til spansk af Rani for http://amigurumies.blogspot.com
og http://amigurumies.net
Selve opskriften må ikke kopieres, men der er ingen klausuler på de ting, du fremstiller ud fra opskriften. Du
kan hækle så mange elefanter, du har lyst til, vise dem frem på nettet og evt. sælge dem.

Ω
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