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Carmen skriver:
Denne søde gris hjælper dig med at finde dine nøgler hver gang! Du behøver ikke længere vende din taske på
hovedet for den er meget let at finde. Har du nøgler der ser ens ud, men som åbner forskellige døre? Bare sæt
nøglerne i hver deres etui. Jeg gør det med mine egne nøgler og det virker fint 
For et stykke tid siden skrev jeg en vejledning til et Totoro Nøgle Etui, og nu har han fået flere venner at lege
med. Lav din egen gris! Jeg lavede en i lyserød og en i grønt, som grisene fra Angry Birds. Min far og bror elsker
den grønne, det kunne være en fin gave til fars dag!
Materialer:
Lyserødt, grønt eller den farve du ønsker at hækle grisen i.
Sort og hvidt garn til øjne og en smule rødt garn til trynen.
Filt og perler hvis du vil lave en kongekrone.
Satinbånd til snor - den kan også hækles.
Ring til at sætte nøglerne i.
Stof til at fore etuiet med.

1

Krop
Hækles i spiral.
1. runde: 7 lm, forbind med en km for at lave en ring.
2. runde: 14 fm om ringen. (14)
3. runde: 3 fm, 2 fm i samme maske (x3), 5 fm, 2 fm i samme maske (x3). (20)
4. runde: 3 fm, 1 hstgm, 2 hstgm i næste maske, 7 fm, 3 hstgm, fm rundt. (21)
5. runde: 2 fm, 1 hstgm, 2 hstgm i næste maske, 1 hstgm, 7 fm, 4 hstgm, fm rundt. (22)
6. runde: *3 fm, 2 fm i næste maske* Gentag fra *til* rundt og slut med 2 fm. (27)
7. runde: *4 fm, 2 fm i næste maske* Gentag fra *til* rundt og slut med 2 fm. (32)
8. runde: 4 hstgm, 12 fm, 5 hstgm, 5 fm, 3 km, 3 fm ()
9.-17. runde: fm rundt.
Fortsæt omgangene til etuiet er dybt nok til dine nøgler - husk at der også er en ring for oven (hvor nøglerne
sidder fast)
Luk af

Ører (lav 2)
1. række: 7 lm
2. række: vend, 6 fm
3. række: vend, 1 lm, 2 fm sammen, 4 fm
4. række: vend, 1 lm, 2 fm sammen, 3 fm
5. række: vend, 1 lm, 2 fm sammen, 2 fm
6. række: vend, 1 lm, 2 fm sammen, 1 fm
7. række: vend, 1 lm, 2 fm sammen
Hækl en kant med fm rundt om øret. Garn enderne er på bunden af ørerne. Sy dem fast på grisen.

Næse
Hækles i spiral.
1. runde: 6 fm i en Magisk Ring
2. runde: 2 fm i hver maske
3. runde: 1 fm, 2 fm i næste maske, 2 fm i næste maske, 2 fm, 2 km, 1 fm, 2 fm i næste maske, 2 fm i næste
maske, 1 fm, 2 km.
4. runde: 3 fm, 2 fm i næste maske, 7 fm, 2 fm i næste maske, fm rundt. Luk md en km.
Hvis du syntes at næsen er for stor, kan stoppe ved slutningen af runde 3
Brug en farve garn, der er en anelse mørkere end trynen, til næsebor. Broder først omridset og fyld derefter.

Øjn (lav 2)
Med hvidt garn, 6 fm i en Magisk Ring
1. runde: 2 fm i hver maske
2. runde: *1 fm, 2 fm i næste maske* Gentag *til* rundt.
Broder pupillerne. Kig eventuelt på billederne.
Når du er færdig med alle delene, er det tid til at sy dem på kroppen. Hvor du placerer øjnene er meget vigtigt da
det betyder meget for grisens udtryk. De placeres normalt et sted over trynen, men jeg syntes det er nuttet at
placere dem på hver side af trynen i stedet. Det får det du laver til at se lidt dumt ud, men SÅ nuttet! Se lige:
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Vælg det udtryk din gris skal have og sæt delene fast med nåle. Jeg syede først næsen på og derefter øjnene.

For dit Nøgle Etui
Billederne her er fra et andet etui, men princippet er det samme 
Klip 2 stykker stof i samme form som etuiet, husk at der skal være sømrum.

Fold den nederste del op på begge stykker og sy.
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Placer nu etuiet på stoffet igen, sørg for kanterne er lige. Tegn omridset af etuiet på stoffet.

Inden for omridset, skal du nu tegne en ny streg, det er hvor du skal sy stykkerne sammen. Klip overskyden stof
væk.
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Sørg for at efterlade et hul øverst, det skal IKKE syes sammen.

Sy de 2 stykker stof sammen, ret mod ret. Ved hullet for oven, bøjer du stoffet og syer det på plads. Pas på ikke
at komme til at sy hullet sammen. Når du syer hullet på denne måde, undgår du at stoffet trævler.
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Brug nåle til at placeret foret korrekt. Først bunden.

Sy nu også siderne, det behøver ikke være så perfekt hvis du bruger en tråd der passer til garnet 
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Sæt nøgleringen fast på et stykke bånd eller hækl en snor. Den anden ende skal komme ud af hullet foroven. Lav
noget til at sætte i den anden ende af båndet. Du kan lave en krone som grisene bruger i Angry Birds, et hjerte
eller noget andet du har lyst til. Sy eller lim det fast.

Sådan! Denne opskrift kan bruges til mange forskellige dyr - brug fantasien og se hvad du kan finde på.. en
elefant, hund eller måske en fisk? Så mange muligheder. Jeg håber at I har hygget jer med denne opskrift. Hvis
du hækler et etui må du meget gerne vise det på min Ravelry side! Glædelig hækling 
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Information
Mønstret er lavet af Carmen Jorissen [creacarmen.wordpress.com]
Oversat til dansk af Marianne Topping [www.topping.dk]
God fornøjelse!
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