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Disse fine rangler med girafhoveder kan du lave, hvis du følger vejledningen herunder. Ranglerne
kan hækles med eller uden træringen og du får begge muligheder i denne opskrift. I hovedet på giraf-
ranglerne gemmer der sig en lille rasleboks eller en bjælde, som giver en raslelyd og dermed gør
ranglen interessant for de små. Ranglerne er lavet i den bløde og lækre bomuldsgarn Infinity Hearts
Rose 8/4.

Størrelse: ca. 16 x 10cm med ørene - målene kan variere med et par cm, afhængig af om du bruger
træringen eller ej. 

Materiale: Infinity Hearts Rose 8/4

Garnforbrug:

Farve 190 Sennep: ca. 17 g
Farve 228 Mørkebrun: ca. 1 g

Øvrige materialer: 
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Fyldevat
Rasleboks 21 mm eller bjælde 25 mm
Træring 70 mm
Synål til montering

Hæklenål: 3,00 mm

Forkortelser

Fm - fastmaske

Lm - luftmaske

Omg - omgang

* * - Gentag

x 6 - Det antal gange du skal gentage

( ) Antal masker 

Fremgangsmåde

Hoved
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. *1 fm, 2 fm i næste maske* x 6 (18)
4. * 2 fm, 2 fm i næste maske* x 6 (24)
5. *3 fm, 2 fm i næste maske* x 6 (30)
6. *4 fm, 2 fm i næste maske* x 6 (36)
7. *5 fm, 2 fm i næste maske* x 6 (42)
8 - 16. Fm i alle masker (42)
17. *5 fm, 2 fm sammen* x 6 (36)
18. *4 fm, 2 fm sammen* x 6 (30)
19. *3 fm, 2 fm sammen* x 6 (24)
20. *2 fm, 2 fm sammen* x 6 (18)
Fyld hovedet og put rasleboksen i.
21. *1 fm, 2 fm sammen* x 6 (12)
22. 2 fm sammen x 6 (6)
Luk af og efterlad et stykke garn til montering.

Tip: Du får et pænere farveskift, hvis sidste gennemtræk i masken (uanset hvilken slags maske, der
skal laves) er lavet i den nye farve.
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Horn lav 2 stk.
Start i brun.
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. 2 fm i alle masker (12)
3. *2 fm, 2 fm i næste maske* x 4 (16)
4 - 5. Fm i alle masker (16)
6. *2 fm, 2 fm sammen* x 4 (12)
7. *1 fm, 2 fm sammen* x 4 (8)
Skift til gul
8 - 12. Fm i alle masker (8)
Luk af og fyld. Efterlad et stykke garn til montering. Lave en magen til.

Øre lav 2 stk.
1. 6 fm i magisk ring (6)
2. Fm i alle masker (6)
3. *1 fm, 2 fm i næste maske* x 3 (9)
4. Fm i alle masker (9)
5. *2 fm, 2 fm i næste maske* x 3 (12)
6 - 8. Fm i alle masker (12)
9. *2 fm, 2 fm sammen* x 3 (9)
10. *1 fm, 2 fm sammen* x3 (6)
Luk af. Efterlad et stykke garn til montering. Lave en magen til.

Mulen
Hækles rundt om lm kæden.
1. 6 lm, start i 2. maske fra nålen. 4 fm, 3 fm i næste maske, 3 fm, 4 fm i næste maske (14)
2. 5 fm, 2 fm i de næste 2 masker, 5 fm, 2 fm i de næste 2 masker (18)
3. 7 fm, 2 fm i de næste 2 masker, 7 fm, 2 fm i de næste 2 masker (22)
4 - 6. Fm i alle masker (22)
Luk af og fyld. Efterlad et stykke garn til montering.

Ydre ring A - skal kun laves, hvis du laver ranglen med træring 70 mm. Ellers spring dette punkt over
Hækles frem og tilbage, vendes med 1 lm
1. 11 lm vend
Start i 2. maske fra nålen.
2. 10 fm, 1 lm vend (10)
3 - 22. Fm i alle masker, 1 lm vend
Luk af og efterlad et stykke garn til montering.

Ydre ring B - skal kun laves, hvis du laver ranglen uden træring. Ellers spring dette punkt over
Hækles rundt.
1. 14 lm, samles til en ring med en km (14)
2 - 22. Fm i alle m (14)
Luk af og hæft enden.



 

Rangle ring - inderring
Hækles rundt.
1. Lav 12 lm, forbind ringen med en km (12)
2 - 42. Fm i alle masker (12)
Luk af. Efterlad et stykke garn til at sy ringen sammen.
Nu trækkes ydre ringen uden på og rangle ringen fyldes og sys sammen.
Ydre ringen trækkes over sammensyningen, for en pænere afslutning.

Montering
Sy hovedet midt på ydre ringen.
Sy mulen på mellem omg. 11 - 17.
Sy ørene på mellem omg. 7 - 10 ca. lige ud fra midten af hovedet.
Sy hornene på mellem ørene, omkring omg. 3 - 4.
Brodere brune pletter rundt på rangle ringen.
Brodere øjnene, med sort. Ved omg. 9, med ca 8 masker imellem.
Brodere næsebor på mulen, med brun.
Kun til rangle med træring. Sy stykket rundt om træringen.

https://www.tiktok.com/@ritohobby/video/6932158272933825798

Brug gerne #ritokrea når du deler billederne af det færdige projekt på de sociale medier, så vi kan se
resultatet :-) 

Design: ZV Design (Zenitha Vorret)
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