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Hæklet engel i bomuldsgarn
Hæklet juleengel med krop hæklet af bomuldsgarn, vinger af tyl, hoved af trækugle og hænder samt glorie af 

guld wire. Hæklet med hæklenål nr. 3. Englen er ca. 8,5 cm i diameter og 8 cm høj.  
Alt er samlet med en sort lædersnor.

Krop
1:   7 fm i en magisk ring (7)
2:   2fm i hver maske (14)
3:   *1fm, 2 fm i næste m* (21)
4:   *2 fm, 2 fm i næste m* (28)
5:   *3 fm, 2 fm i næste m* (35)
6:   *4 fm, 2 fm i næste m* (42)
7:   *5 fm, 2 fm i næste m* (49)
8:   *6 fm, 2 fm i næste m* (56)
9:   *1 bm, 1 fm* (56)
10:   1 fm i alle m (56)
11-14:   gentag omgang 9+10 2 gange
15:   *6 fm, 2 fm sm* (49) 
16:   *5 fm, 2 fm sm* (42) 
17:   *4 fm, 2 fm sm* (35) 
19:   *3 fm, 2 fm sm* (28) 
20:   *2 fm, 2 fm sm* (21) 
21:   *1fm, 2 fm sm* (14) 
Klip en ca. 25 cm snor.
Vend arbejdet ud på vrangen.
Fyld kroppen med bamsefyld.
Sy rundt langs de 14 masker fra 20. omgang, men vent med at 
stramme til.

Montering
Klip 30 cm lædersnor og fold den, så enderne er 2 cm forskudt.
Før lædersnoren igennem træhovedet og sæt guldringen i løkken, 
som dannes af lædersnoren, når den er igennem trækuglen.
Klip 12 cm guldwire og form et lille hjerte i den ene ende og en 
spiral i den anden. Sno midten af wire rundt om lædersnoren 
under hovedet.
Klip 11,5 cm guldwire og form en glorie. Sæt glorien ned i 
trækuglen.
Før nu enderne af lædersnoren ned gennem toppen af kroppen og 
ud gennem hullet i bunden.
Stram hullet i kroppen sammen om lædersnorene og hæft.
Bind knuder på lædersnorene så de danner fødder.
Tag 9*9 cm tyl, rynk det sammen på midten og sy det fast bag på 
kroppen som vinger.
Tegn øjne og en næse på trækuglen.

Forkortelser og symbolforklaring
km = kædemaske
fm = fastmaske

bm = Boblemaske (lavet med 5 m på pind, 
før man slår om og trækker igennem alle 
masker)
* = gentag fra * til * omgangen rundt


