
 

Gratis opskrift på hæklet Kanin kurv
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Denne lille kaninkurv er tænkt som en lille opbevaringskurv til nogle af baby’s ting ved puslebordet.
Men du kan selvfølgelig også bruge den til lige hvad du ellers synes. Kaninkurven hækles i Infinity
Hearts Amigurumi.
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Størrelse

Kaninkurven måler ca. 8,5 cm i diameter og 6,5 cm i højden. (Målt uden kaninens ører)

Materialer

Hæklenål str 3,50 mm
Stoppenål
Evt. Saks 

Garnforbrug

1 nøgle Infinity Hearts Amigurumi 09 Lysebrun
1 nøgle Infinity Hearts Amigurumi 22 Lyserød

Forkortelser

MR – magisk ring

Fm – fastmaske

Km – kædemaske

2 i næste – 2 fm i samme maske

Indt. – Indtagning

x(antal) – gentag x antal gange

*-* - gentag hele omgangen

 

Fremgangsmåde

 

Selve kurven:

Brug det lysebrune garn

Omg. 1. 6 fm i MR (6)
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Omg. 2. *2 fm i hver m* (12)

Omg. 3. *1 fm, 2 i næste* (18)

Omg. 4. *2 fm, 2 i næste* (24)

Omg. 5. *3 fm, 2 i næste* (30)

Omg. 6. 2 fm, 2 i næste, *4 fm, 2 i næste* x5, 2 fm (36)

Omg. 7. *5 fm, 2 i næste* (42)

Omg. 8. 3 fm, 2 i næste, *6 fm, 2 i næste* x5, 3 fm (48)

Omg. 9. *7 fm, 2 i næste* (54)

Omg. 10. 1 fm i bagerste maskeled i hver m (54)

Omg. 11-23. 1 fm i hver m (54)

Omg. 24. 1 km i hver m (54)

Luk af og hæft

 

Ører (lav 2):

Brug det lysebrune garn

Omg. 1. 6 fm i MR (6)

Omg. 2. 1 fm i hver m (6)

Omg. 3. *1 fm, 2 i næste* x3 (9)

Omg. 4. *2 fm, 2 i næste* x3 (12)

Omg. 5. *3 fm, 2 i næste* x3 (15)

Omg. 6-7. 1 fm i hver (15)

Omg. 8. *3 fm, 1 indt.* x3 (12)



 

Omg. 9. *2 fm, 1 indt.* x3 (9)

Omg. 10. 1 fm i hver (9)

Omg. 11. *1 fm, 1 indt.* x3 (6)

Efterlad en lang ende til montering af øret

Montér ørene på indersiden af kaninen omkring omg. 21 på selve kurven

 

Snude:

Brug det lyserøde garn

Klip et langt stykke garn og tråd det på stoppenålen

Brodér snuden omkring 17. omgang med ca. 6 maskers længde



 

Designet af: Vildehjerte (Bianca Skogemann)
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