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Velkommen til del 2!
Denne delen er liten og rask å lage. Så om du ligger litt bak, eller ikke har så god tid, er dette en fin
«pustepause».
Welcome to part 2!
This part is small and quick to do. So if you’re a bit behind, or don’t have that much time, this will be a nice little
«break».
Del 2:
Her bruker vi igjen magisk ring, fm, og øking.
Se i bunnen av blogginnlegget for å få tips til hvordan du hekle fint med bytting av farge.
Ben – lag 2 stk:
Begynn med brun(detaljfarge):
1: 5 fm i magisk ring
2: øk x 5 = 10
3: 1 fm i hver m = 10
Bytt til hvitt(brunnfarge):
4-6: 1 fm i hver m = 10 (3 runder)
Avslutt og spar en lang tråd til å montere de med senere. Fyll med vatt.
Part 2:
The stitches we use here are as before, magic ring, sc and increases.
Also look at the bottom of this blogpost if you want a tip on how to make the colorchanges look neat.
Legs – make 2:
Start with brown(detail color):
1: 5 sc in magic ring
2: inc x 5 = 10
3: 1 sc in every st = 10
Switch to white color(base color):
4-6: 1 sc in every st = 10 (3 rounds)
Finish off and leave a long tail that you will use for assembly later. Fill with stuffing.
Se helt på bunnen av innlegget for å se hvordan delen skal se ut.
Look at the bottom of this page to see how the part is supposed to look like.
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For å få fine fargeoverganger så kan jeg vise den måten
jeg bruker.
Når du er på siste maske, så stopper du opp isteden for
å ta tråden igjennom en siste gang, og plukker opp den
nye fargen og trekker den igjennom istedet. Så kan du
hekle videre og da vil det se slik ut som på bilde 3.
This is how I do to get those neat colorchanges.
When you are at the last stitch, instead of pulling the
yarn through the loops that last time, you stop and pick
up your new color and pull that through instead. Then it
will look like in picture 3.
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Hvis du plukker opp den nye fargen i begynnelsen av masken, vil det se slik ut som dette.
If you pick up your new color at the beginning of the next stitch, then it will look like this.
.
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