Chip & Chap
Af Irka fra www.irka.com.ar

Information fra designeren
Chip & Chap figurerne tilhører Disney Studios og er skabt af Walt Disney Company.
Jeg bruger figurerne uden tilladelse.
Opskriften er ikke til salg og jeg lavede den ikke for at tjene penge; kun fordi det var sjovt..
Derfor, vær sød ikke at sælge dem, hvis du beslutter dig for at hækle dem.

Materialer
Hæklenål 4.0 mm og vælg garn der passer til.
Du kan sagtens bruge mindre nål, bare garnet passer til.
Garn til Chap: Gyldenbrunt (rødt til næsen)
Garn til Chip: Mørkebrunt (sort til næsen, broderes)
Garn til begge: Beige
Sort garn til detaljer
Fiberfyld
Nål til at brodere og montere med

Forkortelser
Hjælp til de enkelte masker her: www.topping.dk/blog/haeklede-masker-hjaelp-og-forkortelser
lm
km
fm
indt
udt

=
=
=
=
=

luftmaske
kædemaske
fastmaske
indtagning (hækl 2 masker sammen)
udtagning (hækl 2masker i samme maske)
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Opskrift
Hoved [1 Gyldenbrun / 1 Mørkebrun]
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12]
3. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6
4. runde: *2 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6
5.-11. runde: fm rundt [24]
12. runde: *1 indt, 2 fm* gentag fra *til*
13. runde: *1 indt, 1 fm* gentag fra *til*

gange[18]
gange[24]
6 gange [18]
6 gange [12]

Nu er det et godt tidspunk at fylde hovedet på.
14. runde: 1 indt 6 gange [6]
Luk af

Øjne [4 Beige]
Dette er egentlig ikke øjnene, men det beige stykke omkring øjnene...
1. runde: 4 lm
2. runde: 2 fm i 2. maske fra krogen, 1 fm i næste 2 masker, 1 lm og
vend.
På næste runde hækler du hen til enden, men i stedet for at vende,
fortsætter du på "den anden side" af arbejdet og hækler tilbage den vej.
3. runde: 1 fm i de næste 3 masker, 3 fm i 4. maske, 1 fm i næste 3
masker
Luk af
Monter på hovedet (Sæt først en nål i, så du kan se hvor du vil have dem,
og sy dem så fast).
Se billeder der viser hvordan du justerer placeringen.

Kinder [4 Beige]
1. runde: 6 lm
2. runde: 2 fm i 2. lm fra krogen, 1 fm i de næste 3 masker, 4 fm i sidste
maske
Nu fortsætter du på "den anden side" af arbejdet, altså på den anden side
af lm-kæden og hækler tilbage den vej.
1 fm i næste 3 masker, 2 fm i sidste maske
3. runde: 2 fm i første maske, 1 fm i næste 5 masker, 2 fm i de næste 2
masker, 1 fm i næste 5 masker, 2 fm i sidste maske
4.- 5. runde: fm rundt.
Luk af
Placer begge kinder på hovedet, under øjnene og en smule lavere end midten af ansigtet.
(se billederne)
Fyld med fiberfyld og monter.

Snude [2 Hvide]
1.
2.
3.
4.

runde:
runde:
runde:
runde:

6 fm i en MR [6]
2 fm i hver maske rundt [12]
*1 fm i næste 3 masker, 1 udt* gentag fra *til* 3 gange [15]
fm rundt og slut af med 1 km

Fyld og sy den fast mellem kinderne.
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Nederste læbe [2 Hvide]
1. række: 10 lm, vend
2. række: 1 km i 2. lm fra krogen, 1 km i næste 8 masker
Luk af
Før du monterer denne del, skal du først brodere munden med sort og
rødt garn.
Derefter fastgør du læben til bunden og siderne af munden
(se billederne)

Chaps næse [1 rød]
1. runde: 6 fm i en MR
2. runde: 1 fm i alle masker rundt
Luk af
Sy næsen på Chaps snude.
Glem ikke at Chap er den med gyldenbrun pels og 2 tænder (dem
broderer jeg også)
Chip har en lille, sort næse. Den broderer jeg 
Chap har også lidt kruset pandehår.
Du kan fastgøre garnet med løkker og dele de enkelte garntråde
(se billederne)

Ører [3 Gyldenbrune / 3 Mørkebrune]
Den ene af de 3, skal bruges til halen
1. runde: 3 lm
2. runde: 1 fm i hver maske, vend
3. runde: 1 fm
Luk af (Du får en lille trekant).
Sy ørerne fat på hovedet

Krop [1 Gyldenbrun / 1 Mørkebrun]
Jeg starter fra bunden og op, på den måde kan jeg skjule løse tråde når
jeg syer hovedet fast 
1. runde: 6 fm i en MR [6]
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12]
3. runde: *1 fm, 1 udt* gentag fra *til* 6 gange[18]
4.-6. runde: fm rundt [18]
7. runde: *1 udt, 1 fm i næste 5 masker* gentag fra *til* 3 gange [21]
8.-9. runde: fm rundt [21 fm]
10. runde:*1 indt, 1 fm i næste 5 masker* gentag fra *til* 3 gange [18]
11. runde: fm rundt [18]
12. runde:*1 indt, 1 fm i næste 4 masker* gentag fra *til* 5 gange [15]
Det er taljen
Du kan begynde at fylde kroppen nu
13.
14.
15.
16.

runde:
runde:
runde:
runde:

fm rundt [15]
*1 udt, 1 fm i næste 4 masker* gentag fra *til* 3 gange [18]
fm rundt [18]
*1 indt, 1 fm* gentag fra *til* 6 gange [12]

Fyld resten af kroppen
17. runde: 6 indt [6].
Luk af
Sy hovedet på kroppen
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Mave [2 Beige]
1. runde: 10 lm
2. runde: 2 fm i 2. maske fra krogen, 1 fm i næste 6 masker, 2 fm i næste, 4 fm i sidste maske
Nu fortsætter du på "den anden side" af arbejdet, altså på den anden side af lm-kæden og hækler tilbage den vej.
2 fm i næste maske, 1 fm i næste 6 masker, 2 fm i sidste maske [24]
3. runde: 2 fm i 1. maske, 1 fm i næste 10 masker, 2 fm i næste 2 masker, 1 fm i næste 10 masker, 2 fm i
næste 2 masker [29]
4. runde: 1 fm i næste 3 masker, 1 km i næste 3 masker, 1 fm i næste 5 masker, 2 fm i næste maske, 1 fm i
næste 2 masker, 2 fm i næste, 1 fm i næste 5 masker, 1 km i næste 3 masker, 1 fm i næste 4 masker, 1 km og
luk af.
Sy fast på kroppen
Begge delene giver en 8 tals figur, sørg for at den midterste er på den lille del af kroppen - det er "brystkassen".
(se billederne)

Arme [2 Gyldenbrune / 2 Mørkebrune]
1. runde: 4 fm i en MR
2. runde: *1 udt, 1 fm* gentag fra *til* 2 gange [6]
3.-4. runde: fm rundt [6]
5. runde: *1 udt, 2 fm* gentag fra *til* [8]
6.-9. runde: fm rundt [8]
Fyld, men ikke så meget. Armene skal kunne bøje en smule.
Sy armene på kroppen ved "brystkassen".

Bagben [2 Gyldenbrune / 2 Mørkebrune]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

runde:
runde:
runde:
runde:
runde:
runde:
runde:

8 fm i en MR
*2 udt, 2 fm* gentag fra *til* 2 gange [12]
2 fm, 2 udt, 4 fm, 2 udt, 2 fm. [16]
fm rundt
1 fm, 1 indt, 2 fm, 1 lm og vend
1 indt, 1 fm, 1 indt og vend
1 indt og luk af

Fyld og sy bagbenene til kroppen, "flapperne" skal vende mod bunden af kroppen

Fødder [2 Gyldenbrune / 2 Mørkebrune]
1. runde: 3 lm
2. runde: 2 fm i 2. lm fra krogen, 4 fm i næste maske, drej arbejdet og fortsæt på den anden side af lm-kæden,
1 fm i sidste maske og 1 km i denne rundes 1. maske
Luk af

Montering
Sy eller lim noget kraftigt stof, filt eller læder, på den ene side af foden, så den skal være stærk, modstandsdygtig
og flad. Sy fødderne på bunden af benene. Sy halen på kroppen.
Lav nogle øjn med stof, filt eller hvad du har lyst til og monter dem på hovedet. Jeg brugte hvidt stof og sort garn.
Den sidste ting du skal gøre: Broder en sort linje på bag på kroppen, fra hoved til hale - og 2 hvide linjer, på hver
side af den sorte linje. (se billederne)
God fornøjelse!
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Information
Opskriften må ikke deles elektronisk eller på papirkopier. Link i stedet til indlægget med opskriften.
Opskriften er lavet af Irka | www.irka.com.ar
Oversat til dansk af Marianne Topping | www.topping.dk
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