Hæklede tøjdyrs-øjne
Mange mønstre på tøjdyr anvender plastøjne, men
jeg foretrækker hjemmelavede i garn :-)
Derfor har jeg lavet disse mønstre – et sæt mangainspirerede i to forskellige størrelser/udførelser, og et
sæt hvide med sorte pupiller.
De kan laves i en hvilken som helst type garn, der
passer til dit tøjdyr. På billederne her ser du
eksempler af uld i mellemtykkelse (de to øverste), og
af bomuld i strømpegarns-tykkelse (nederst).
Jeg bruger dem både til de hjemmelavede tøjdyr, og
som erstatningsøjne når hunden har spist plastikvarianterne ;-) Jeg syer dem altid på med stærk
sytråd, da jeg synes det giver det pæneste resultat.
Du skal bruge:
Sort garn
Hvidt garn
Hæklenål i passende størrelse
Sort eller hvid sytråd, til påsyning på bamsen
Uldnål og alm. synål
Forkortelser:
km = kædemaske
lm = luftmasker
fm = fastmasker
stgm = stangmaske

Manga-øjne, store
Disse øjne lavede jeg, da min ene hund spiste Pikachus plast-øjne, og min yngste søn var
grædefærdig. De er lavet af uld på 4,5 mm nål. For en lidt mindre version kan man lave
kædemasker i omgang 2, i stedet for fastmasker, og selvfølgelig bruge tyndere garn :-)

1. Med det sorte garn, lav en 2. Lav 9 stgm i ringen, men
magisk ring og deri 3 lm.
undlad at trække garnet
gennem de sidste 2 løkker.

3. Skift til hvid og træk
gennem de sidste 2 løkker.

4. 2 stgm i ringen, men
undlad at trække garnet
gennem de sidste 2 løkker.

5. Skift til sort og træk
gennem de sidste 2 løkker.
Stram ringen godt til og hæft
enden.

5. Afslut omgangen med 1
km; begynd næste omgang
med 1 lm og derefter 2 fm i
næste m, 1 fm i næste hele
vejen rundt. Bryd garnet og
træk det igennem sidste m.

7. Tråd en nål med
garnenden og før den ind
under første stgm i
omgangen.

8. Før garnenden tilbage og
ind gennem sidste m som
vist. Hæft ender på
bagsiden.

Sådan ser øjnene ud in
action :-)

Manga-øjne, små
Øjnene her egner sig især til mindre bamser og kan med fordel laves af strømpegarn i uld
eller bomuld. De afviger fra de store ved kun at bestå af 1 omgang, og kan derfor blive en
smule mindre. Mine er lavet af bomuldsgarn med 3 mm nål.

1. Med det sorte garn, lav en 2. Lav 9 stgm i ringen.
magisk ring og deri 3 lm.

3. Tag nu det hvide garn, slå
om, før nålen genne ringen
og slå om igen. 3 løkker på
nålen.

4. Slå om igen og før nålen
gennem de to første løkker.
2 løkker på nålen nu.

5. Tag nu igen fat i det sorte
garn, slå om og træk
igennem alle løkker.

6. Slå om med det hvide
garn, før ind i ringen og slå
om igen, slå om og før
gennem de 2 hvide løkker.

7. Slå om med sort og træk
igennem alle løkker.

8. Bryd garnet og træk
igennem sidste m. Stram
ringen godt til og hæft
enden.

9. Tråd en nål med
garnenden og før nålen ind
under første stgm af
omgangen.

8. Før garnenden tilbage og
ind gennem sidste m som
vist. Hæft ender på
bagsiden.

Sådan ser det færdige øje
ud.

Og sådan ser de ud på en
lille pingvin-bamse :-)

Hvide øjne med pupiller
Disse øjne har et sødt og uskyldigt udtryk, synes jeg :-) Jeg lavede dem til et par
mariehøne-sutsko, som egentlig skulle have haft plast-øjne, men jeg kan bare bedst lide
de hæklede. De fylder lidt meget i højden og ser lidt sære ud tæt på, måske, men til sko er
de i hvert fald rigtig fine :-) De er lavet af uldgarn (beregnet til 4-5 mm nål) på en 3 mm nål.

1. Med det hvide garn, lav en 2. Herefter 11 stgm i ringen.
magisk ring og deri 3 lm.
Bryd garnet og træk
igennem den sidste m.

3. Stram ringen til og hæft.

4. Med det sorte garn, lav en 5. Herefter 5 fm i ringen.
6. Stram ringen til og hæft
magisk ring og deri 1 lm.
Bryd garnet og træk gennem enden.
den sidste m.

7. Tråd garnenden på en nål 8. Før nålen tilbage gennem 9. Det hvide øje og den sorte
og før den gennem den
den sidste m og hæft på
pupil er nu næsten klar til at
første fm.
bagsiden.
lægges sammen.

10. Luk først den hvide cirkel
på sammen måde som
ovenfor. Tråd garnenden på
en nål.

11. Placér den sorte pupil
ovenpå den hvide cirkel –
ikke midt på, men lidt ud
mod kanten – og før nålen
fra bagsiden igennem begge
lag ud mod kanten af den
sorte pupil.

13. Før nålen gennem begge 14. Hæft ender bagpå. Øjet
lag omkring 2 mm ved siden er nu færdigt.
af hvor den kom op.
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12. Tag garnet 2 gange
omkring nålen lige der, hvor
det kommer op gennem den
sorte pupil.

Og så fint ser det ud på
sutsko :-)

Maisha

Mønstret her må ikke sælges, men det må gerne bruges til produktion til videresalg. Det må gerne
ændres og deles såfremt det er gratis og der er link til det originale design :-)

