Ni
Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville
gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes
mor, om der var nogen særlige dyr, hun var glad for pt, og
hendes mor sendte mig straks et billede af Ni –
Frankensteins kat fra bogen af samme navn1 af Curtis
Jobling. Den havde hun nemlig ofte spurgt sin mor om hun
ikke kunne sy, men moren påstår at hun ikke er så
fingernem ;-) Der er faktisk en kreativ sjæl, der har syet den og lagt en vejledning på
nettet, men jeg foretrækker klart hækling til sådan noget her, fordi det er så nemt at
formgive i det.
Jeg ville gerne lave den udelukkende ud fra garn jeg havde liggende, så enkelte af
farverne er tilpasset en smule. Det meste af det er sådan mellemtykt til p. 4½. Hæklet på
en 3 mm nål bliver den fint tæt, så fyldet ikke kan ses igennem :-) Benene og halsen er
stivet med piberensere, så han kan stå rigtigt og holde sit hoved. De fleste af delene
hækles hver for sig og monteres efterhånden.

Str:
Jeg tror han er ca. 20-25 cm høj :-)

Mater i aler:
Mellemtykt garn i følgende farver – se på billedet hvad du skal bruge mest af :-)
•

2 slags lys brun/beige

•

lysegrøn

•

grøn

•

rød

•

hvid

•

blå/turkis

•

mørkebrun

•

sort

•

orange

1 Linket er mit affiliate-link til amazon.co.uk's bog. Hvis du skulle have lyst til at købe bogen, og gør det via dette
link, får jeg 5% fra amazon :-) Men du skal selvfølgelig købe der hvor du har lyst!

NB: Jeg lavede ham så nøjagtigt efter bogen som muligt – hvis du mest laver ham fordi du
synes han er sød, kan du jo vælge farverne frit :-)
Derudover skal du bruge:
•

piberensere

•

sort filt

•

maskemarkør til hækling

•

fiberfyld

•

hæklenål 3 mm

•

sort sytråd

•

synål og kanavanål

Ordf or kl ar i nger, teknikker og t i p s:
•

km – kædemaske

•

lm – luftmaske

•

fm – fastmaske

•

stgm – stangmaske

•

2sm – indtagning: 2 fm hækles usynligt sammen. Video her.

•

Magisk ring – lav en løkke og heri 1 km, dernæst 5 fm og slut ringen med 1 km i
første km. Video her.

•

Den er lavet amigurumi-style – dvs at alt hækles i spiral uden at afslutte omgange
med kædemasker. Man holder styr på omgangene ved at placere en
maskemarkør, som flyttes hver gang den maske, den sidder i, hækles. Når du har
lavet de første 6 m i den magiske ring, så lav den næste m og sæt markøren i den,
og så flytter du bare som beskrevet hen ad vejen. Video her.

•

Ved ind- og udtagninger laver jeg dem aldrig lige over hinanden, for at undgå at det
bliver sekskantet. Det bliver temmelig kringlet at skrive, så derfor skriver jeg at du
skal forskyde med x masker. Det betyder, at du laver x masker som fm først, og
dernæst udtagninger som omgangen siger.

O p skr ift :
Krop:
Brug orange garn.
•

Omg. 1: I en magisk ring, lav 6 m.

•

Omg. 2: 2 fm i alle m. 12 m.

•

Omg. 3: 2 fm i første, 1 fm i næste hele vejen rundt. 18 m.

•

Omg. 4: (Forskyd med 2 m) 2fm i første, fm i næste 2 m hele vejen rundt. 24 m.

•

Omg. 5: (Forskyd med 1 m) 2fm i første, fm i næste 3 m 6 gange. 30 m.

•

Omg. 6: (Forskyd med 3 m) 2fm i første, fm i næste 4 m 6 gange. 36 m.

•

Omg. 7: 2fm i første, fm i næste 5 m 6 gange. 42 m.

•

Omg. 8-32: fm i alle m.

•

Omg. 33: 5 lm, spring 5 fm over (halsåbning), herefter fm i alle m. 42 m.

Indsæt nu piberensere dobbelt til benene som vist på billedet,
der hvor du synes benene skal sidde. Buk enderne sammen
om hinanden og ned, så de ikke kan komme til at stikke.
Begynd nu indtagningerne:
•

Omg. 34: 2sm i første, fm i næste 5 m 6 gange. 36 m.

•

Omg. 35: (Forskyd med 3 m) 2sm i første, fm i næste 4 m 6 gange. 30 m.

•

Omg. 36: 2sm i første, fm i næste 3 m 6 gange. 24 m.

Begynd nu at stoppe med fyldet.
•

Omg. 37: (Forskyd med 2 m) 2fm i første, fm i næste 2 m hele vejen rundt. 18 m.

•

Omg. 38: 2 fm i første, 1 fm i næste hele vejen rundt. 12 m.

•

Omg. 39: 2sm hele vejen. 6 m. Bryd garnet og hæft enderne.

Klip 3 lange rudeformede striber ud af sort filt – ca. 2 cm brede på midten og 8-10 cm
lange. Sy dem fast med sort sytråd på kroppen som vist på billedet øverst.

Poter:
Lav 4 – en i hver af farverne blå/tyrkis, lys brun, mørk brun og
sort.
•

Omg. 1: I en magisk ring, lav 6 m.

•

Omg. 2: 2 fm i alle m. 12 m.

•

Omg. 3: 2 fm i første, 1 fm i næste hele vejen rundt. 18
m.

•

Omg. 4: (Forskyd med 2 m) 2fm i første, fm i næste 2 m hele vejen rundt. 24 m.

•

Omg. 5-10: fm i alle m.

•

Omg. 11: 2sm 8 gange, fm i resten. 16 m.

•

Omg. 12: fm i alle m til 2 m før markør, 2sm, placér markør her. Begynd at stoppe
fyld i nu. 15 m.

•

Omg. 13: 2sm 5 gange, fm i sidste 4 m. 10 m.

•

Omg. 14-18: fm i alle m. Afslut med 30 cm garnende til påsyning.

Monter på kroppen ved at indføre piberenserne i poten således at indtagningerne (der
former poten) vender opad, og derefter stoppe fyldet godt til, så poten er rigtig fast. Sy fast
til kroppen med garnenden.

Hale:
Her skal du bruge lysegrøn og sort. Jeg startede med at lave
halen som et rør, og da jeg var nået et stykke, trak jeg den ned
over piberenserne placeret på kroppen til halen og syede fast,
inden jeg fortsatte derfra– men jeg synes det var enormt bøvlet.
Jeg vil foreslå at du følger opskriften her, og så i stedet for at sy
fast bare stikker piberensere i, så de stikker 6-7 cm ud (husk
ombuk), og så sætter nogle sikkerhedsnåle i forneden på halen, så du kan begynde at
stoppe den ud – de kan nemt fjernes til sidst, så den kan sys fast på kroppen :-)
Man kunne måske også lave halen fra bunden, fylde efterhånden med piberensere samt
fiberfyld, og så tilsidst stikke de sidste 6-7 cm piberensere ned i kroppen og sy fast? I så
fald kan du starte fra bunden af hale-opskriften og arbejde op i stedet for ned :-)
•

Omg. 1: Med grøn, 12 lm, lav en ring og luk med km. Fortsæt i spiral.

•

Omg. 2-10: fm i alle m.

•

Omg. 11-14: Med sort, fm i alle m.

•

Omg. 15: *2 fm i første, fm i 3 næste* 3 gange. 15 m.

•

Omg. 16-25: Med grøn, fm i alle m.

•

Omg. 26-29: Med sort, fm i alle m.

•

Omg. 30: *2 fm i første, fm i 4 næste* 3 gange. 18 m.

Her skal du begynde at stoppe tuben med piberensere og fyld. Forlæng
piberenserne efterhånden med ombuk. Stop herefter ud med fyld hver
gang du afslutter en sort stribe, fx.
•

Omg. 31-40: Med grøn, fm i alle m.

•

Omg. 41-44: Med sort, fm i alle m.

•

Omg. 45: 2 fm i første, fm i 5 næste 3 gange. 21 m.

•

Omg. 46-55: Med grøn, fm i alle m.

•

Omg. 56-59: Med sort, fm i alle m.

•

Omg. 60: 2 fm i første, fm i 6 næste 3 gange. 24 m.

•

Omg. 61-70: Med grøn, fm i alle m.

•

Omg. 71-74: Med sort, fm i alle m.

•

Omg. 75: 2 fm i første, fm i 7 næste 3 gange. 27 m. Afslut sort.

•

Omg. 76-85: Med grøn, fm i alle m.

Nu påbegyndes indtagninger:
•

Omg. 86: 2sm, fm i 7 næste 3 gange. 24 m.

•

Omg. 87: fm i alle m.

•

Omg. 88: 2sm, fm i 2 næste 6 gange. 18 m.

•

Omg. 89: 2sm, fm i næste 6 gange. 12 m.

Stop det sidste fyld i.
•

Omg 90: 2sm 6 gange. 6 m. Bryd garnet og sy igennem de sidste 6 m, træk til og
hæft ender.

Hoved:
Start med den mørkeste af de beige nuancer:
•

Omg. 1: 6 m i magisk ring.

•

Omg. 2: 2 fm i alle m. 12 m.

•

Omg. 3: 2 fm i første, fm i næste 6 gange. 18 m.

•

Omg. 4: (Forskyd med 1 m) 2 fm i første, fm i 2 næste 6

gange. 24 m.
•

Omg. 5: (Forskyd med 3 m) 2 fm i første, fm i 3 næste 6 gange. 30 m.

•

Omg. 6: 2 fm i første, fm i 4 næste 6 gange. 36 m.

•

Omg. 7: (Forskyd med 3 m) 2 fm i første, fm i 5 næste 6 gange. 42 m.

•

Omg. 8: fm i alle m.

•

Omg. 9: 2 fm i første, fm i 6 næste 6 gange. 48 m.

•

Omg. 10: fm i alle m.

•

Omg. 11: 2 fm i første, fm i 7 næste 6 gange. 54 m.

•

Omg. 12: fm i alle m.

•

Omg. 13: 2 fm i første, fm i 8 næste 6 gange. 60 m.

•

Omg. 14-21: fm i alle m.

Skift nu til den lyse beige nuance.
•

Omg. 23-25: fm i alle m.

Begynd indtagninger:
•

Omg. 26: 2sm i første, fm i 8 næste 6 gange. 54 m.

•

Omg. 27: fm i alle m.

•

Omg. 28: 2sm i første, fm i 7 næste 6 gange. 48 m.

•

Omg. 29: fm i alle m.

•

Omg. 30: 2sm i første, fm i 6 næste 6 gange. 42 m.

•

Omg. 31: fm i alle m.

•

Omg. 32: 2sm i første, fm i 5 næste 6 gange. 36 m.

•

Omg. 33: (Forskyd med 2 m) 2sm i første, fm i 4 næste 6 gange. 30 m.

•

Omg. 34: 2sm i første, fm i 3 næste 6 gange. 24 m.

•

Omg. 35: (Forskyd med 1 m) 2sm i første, fm i 2 næste 6 gange. 18 m

•

Omg. 36: 2 sm i første, fm i næste 6 gange. 12 m.

•

Omg. 37: 2sm 6 gange. 6 m.

Bryd garnet og før gennem alle 6 m, træk til og hæft ender.
Sy nu arret på ved at lave kastesting der hvor du skiftede mellem
de to beige farver. Lav det lidt ujævnt :-)

Hals:
Med mørkebrun, tag 12 m op i den åbning på kroppen, som du
lavede til halsen.
•

Omg. 2-7: fm i alle m.

Bryd garnet og lad en lang ende være til påsyning af hovedet.
Monter hoved på hals og krop:
Fold 6 piberensere parvist med ombuk og stik dem gennem halsen
og åbningen på kroppen. Stop herefter halsen rigtig godt ud med
fiberfyld. Før piberenserne ind i hovedet, sådan at farveskiftet
mellem de to beige vender nedad, og arret er lidt på skrå. Sy fast.

Ører:
Ørerne laves som en flad trekant, der sys sammen på midten, før
der laves kastesting med mørkebrun. Lav 2 – 1 i hver af de beige
farver. Start med 16 lm.
•

Række 1: Fra 2. m fra nålen, 15 fm.

•

Række 2: fm i alle m.

•

Række 3: 2sm, fm i 3 næste 3 gange. 12 m.

•

Række 4: fm i alle m.

•

Række 5: 2sm, fm i 2 næste 3 gange. 9 m.

•

Række 6: fm i alle m.

•

Række 7: 2sm, fm i næste 3 gange. 6 m.

•

Række 8: fm i alle m.

•

Række 9: 2sm 3 gange. 3 m.

•

Række 10: fm i alle m.

Læg siderne sammen og sy øret sammen, sådan at syningen er på
midten af den nu smalle trekant – afslut ikke men lad garnenden
hænge. Med mørkebrun, lav lange kastesting som former den mørke
del ”inderst” i øret. Brug nu den beige garnende til at sy øret sammen
forneden. Sy til sidst ørerne fast med deres respektive farver på siden
af hovedet, hvor du synes de passer, efter billederne. Lad den
nederste kant runde lidt, når du syer den fast på hovedet.

Øjne:
Lav 2. Her skal du bruge grøn, sort og orange. Start med grøn:
•

Omg. 1: 6 m i magisk ring.

•

Omg. 2: 2 fm i næste 6 gange. 12 m.

•

Omg. 3: 2 fm i første, fm i næste 6 gange. 18 m.

•

Omg. 4: (Forskyd med 2 m) 2 fm i første, fm i 2 næste 6 gange. 24 m. Afslut grøn.

•

Omg. 5: Med sort, fm i alle m. Afslut sort.

•

Omg. 6: Med orange, km i alle m. Afslut orange.

Hæft alle ender. Lav pupil med fransk knude og dobbelt tråd. Sy fast på hovedet i den
sorte ring med sort sytråd, og stop ud med fyld så øjet står ud, når du er nået lidt over
halvvejs.

Snude:
Laves som en rød oval og sys på ”liggende”.
•

Omg. 1: 6 m i magisk ring.

•

Omg. 2: 2 fm i første m, km i næste 2 2 gange. 8 m.

•

Omg. 3: 2 fm i hver af næste 2 m, km i 2 m 2 gange.
Afslut.

Sy på hovedet med rød sytråd.

Mund:
Med sort, sy maskesting frem og tilbage efter billederne 3 gange for at gøre munden
tydelig, eller benyt en anden metode til en bred ”streg”. Start ved halvcirklen for enden i
den ene side, og husk stregen fra mund til snude.

Tand:
Med hvid, lav 4 lm. I 4. m fra nål, lav 2 stm. Afslut. Sy på langs
lm-kæden lige under munden i højre siden af hovedet, som på
billederne.

Tæer og trædepuder:
Med sort, før garnet fra omtrent midt under poten op igennem
og ud på oversiden for at lave 2 kastesting på ydersiden af
poterne for at forme de 3 tæer. Stram dem godt til og før garnet
ud igen midt under poten. Bind knude på de to ender. Gentag
på alle poter.
Med sort filt, klip for hver pote 1 cirkel på ca. 1½ cm diameter og 3 bittesmå cirkler på ca.
¾ cm i diameter. Sy dem fast under poten med sort sytråd, og lad den store cirkle dække
over knuden, du lavede før.

Sløjfe:
Med hvid, lav en kæde på 45 lm. Fm i 2. m fra nålen og hele
vejen til enden, 2 fm i sidste m og fortsæt med fm i alle m på
den anden side af kæden. Afslut med km og hæft ender. Bind
sløjfen forneden på halen.

Og så er han færdig :-) Og jeg håber du vil elske ham lige så
meget som jeg gør <3

2011, Sisse Holmstrup,

Maisha

Denne opskrift må offentliggøres allevegne, så længe den er gratis og frit tilgængelig ;-)
Den må benyttes til at lave ting til videresalg. Den må også gerne ændres og blive
offentliggjort, så længe den stadig er gratis og frit tilgængelig, og indeholder et link til den
oprindelige opskrift :-)

