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Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få
hele greia til å komme sammen. Her er delen som gjør at det skiller seg fra en del andre oppskrifter og som gir
det mitt preg.
Ok you guys, now you have a little creature in front of you, that you might have guessed what is? But now we’re
going to tie it all together. Here is the part which I think makes it stand out from other types of patterns like this,
and what makes it my design.
Og her er avsløringa…
Here is the big reveal…
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Tadaa! La oss lage hår!
Nå skal du lage to deler i en justert Kronepikot. Jeg fant Kronepikot i hekleabc’en min, og likte designet veldig
godt. Jeg følte det var perfekt som hår! Men, for å oppnå utseende jeg ville ha, så måtte jeg justere litt. I
kronpikoten så skal det egentlig være 2 fm i mellom hver «krone», men hos meg er det altså 2 kjm. Jeg forklarer
alt under.
Se lengre nede i innlegget, om montering av mane og hale, før du begynner, for å bestemme farge og hvor
mange du skal lage.
Del 6:
Her bruker vi lm, fm, og kjm = kjedemaske.
Mane – lag 2-3 stk.
Lag 21 lm
Begynn i 2. m fra nåla med *(1 fm, 5 lm, 1 kjm), (1 fm, 7 lm, 1 kjm) i neste m, (1 fm, 5 lm, 1 kjm) i neste m, 2 kjm*
gjenta fra *-* 3 ganger til (4 totalt).
Forklaring: Når du har lagd 5/7 lm skal du lage kjm ned i samme maske, se bilde 1. Bilde 2 er hvordan det ser ut
etter at du har heklet fra *-* 1 gang. = 1 Kronepikot + 2 kjm.
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Hale – lag 2:
Lag 11 lm
Begynn i 2. m fra nåla med *(1 fm, 5 lm, 1 kjm) i neste m, (1 fm, 7 lm, 1 kjm) i neste, (1 fm, 5 lm, 1 kjm) i neste, 2
kjm* gjenta fra *-* 1 gang til (2 totalt).

Tadaa! Ok, let’s make some hair!
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I found this stitch that is called Crownpicot in my crochetabc, and I figured it would be great as hair. It looked just
like I imagined it in my head. But to get my desired look I had to alter it a bit. In the original stitch you make 2
sc’s, where I make 2 sl st’s. I’ll explain how to do it now.
Also, look further down in this blogpost before you begin, at the part of assembly, to make up your mind of what
colors to choose and how many to make.
Part 6:
Here we use chains, sc, og sl st’s = slip stitch.
Mane – make 2 or 3.
Chain 21
Start in the 2nd chain from the hook with *(1 sc, 5 chains, 1 sl st), (1 sc, 7 chains, 1 sl st) in the next st, (1 sc, 5
chains, 1 sl st) in the next st, 2 sl st’s* repeat from *-* 3 times more (4 total).
Explanation:When you have made 5/7 chains you make a sl st in that same st, look at picture 1. Picture 2 shows
how it looks after you’ve crocheted from *-* 1 time. That is 1 Crownpicot + 2 sl st’s.

Tail – make 2:
Chain 11
Start in the 2nd ch from the hook with *(1 sc, 5 chains, 1 sl st), (1 sc, 7 chains, 1 sl st) in the next st, (1 sc, 5
chains, 1 sl st) in the next st, 2 sl st’s* repeat from *-* 1 more time (2 total).
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Montering:
Her kan du variere litt som du vil. I min idèfase ville jeg så gjerne lage hår som kunne flettes i hverandre på en
måte, og som var tofarga. Men jeg har også laget en rett versjon.
Assembly:
Here you can do a little as you want. In my designing phase I really wanted to make hair that could be braided or
twirled together, in two colors. But I have also made a version with straight hair.
Tvinna/fletta versjon: (trykk på bildene under for å få de større)
Begynn med å feste hver av delene oppe på toppen av hodet med noen knappenåler. Fest de slik at de er ca. på
linje med framsida av ørene (dette kan være litt prøving og feiling). Ta så den (første) rosa delen og legg den
over den (andre) brune delen i det lille 2 kjm mellomrommet. Dette var hvorfor jeg måtte endre Kronepikoten,
fordi da ville det være lettere å gjøre dette. Fest så med ny knappenål, og ta den brune delen (den andre) over
den rosa delen (den første) i dens kjm mellomrom, og fest med knappenål. Fortsett slik til du kommer til bunnen
og fest begge deler knappenåler. Dette er litt vanskelig å forklare, men når du sitter med det er det lettere å se
det selv. Bare prøv deg litt frem, men husk å hele tiden «flette» dem over hverandre i de kjm mellomrommene.
Twirled/braided version: (click on the images above to get them
larger).
Start by pinning down both pices to the top of the head, about where
the front side of the ears are. Then you take that pink piece and put it
over the other one/the brown one, by placing it in that 2 sl stitch
space, and pin it down. This is why I had to adjust the Crownpicot
stitch, so that I could do this. Keep going by taking that brown piece
and placing it over that pink one in its 2 sl stitch space, and pin it
down. Continue like this all the way down. This is a bit tricky to
explain, but I hope it will be easier to understand when you sit with it
in your hands. Just try around a bit, to get the look you want.
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Rett versjon:
For den rette versjonen er det mye enklere. Da tar du bare 3 deler og fester dem fra toppen til bunnen av
nakken. Som du ser nå vil delene være litt lengre, siden de ikke blir tvinnet, og hesten får dermed mer lugg. Jeg
prøvde å lage delene lengre og tvinne dem, men det funket ikke like bra. Men, du kan prøve selv om du vil.
Kronepikot er lett å justere, bare legg til 5 lm i begynnelsen, så får du plass til å lage en krone til.

6/10

Straight version:
This is much easier. Just take 3 pieces and pin them down at the top and bottom of the neck and sew into place.
As you can see these run a little longer down his face, since they are not twirled. I did try to make twirled hair
with longer pieces, but I couldn’t get it t work out nicely. But if you want to try just add 5 more chains at the start
to make room for one more picot, and so on.
Hale:
Ta to deler (eller eventuelt flere) og fest dem nede på rumpa, ca. mellom runde 5 og 6. Du kan velge å gjøre det
ensfarga eller med flere farger. Jeg sydde de slik at de er rett på siden av hverandre.

7/10

Tail:
Take 2 pieces (or more) and sew them on to its butt,
about between round 5 and 6. You can choose to do it
in a single color, or multiple. I sewed them on so that
they are right next to each other.
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BONUS:
Så, du har en hest, men ville du helst hatt en enhjørning? Vel, dette er hvordan du kan gjøre det!
BONUS:
So, you got yourself a horse, but did you really want a unicorn? Well, now you can!
Horn:
I gult:
1: magisk ring med 3 fm = 3
2: øk x 3 = 6
3-5: 1 fm i hver m = 6
Avslutt og spar en lang tråd til å sy på med. Fyll forsiktig.
Fest hornet på panna til hesten, og vipps, så har du en enhjørning!

Horn:
In yellow:
1: magic ring with 3 sc = 3
2: inc x 3 = 6
3-5: 1 sc in every st = 6
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Finish off and save a long tail to sew it on with. Stuff a little.
Sew it on to the forehead of the horse, and voila, you got yourself a unicorn!

Tusen, tusen takk for at du ble med på mysterieheklinga! Jeg håper virkelig at du har hatt det gøy, og at du er
fornøyd med resultatet. Om du har noen tilbakemelding, tar jeg gjerne i mot! Del gjerne bilder av din ferdige
hest/enhjørning med taggen #kkmysterycal og #katrineklarer på IG
Jeg har veldig lyst å lage en liten collage
på IG og kanskje her, så hvis du vil med på det så legg ut bilde og tagg meg, eller send meg en melding på IG
med bilde. Hvis du ikke vil med så bare si ifra, men jeg vil gjerne se bilde uansett.
Thank you so, so much for joining my mysertycal! I really hope you’ve had a good time, and that you are happy
with your result. If you have any feedback I would really appreciate it! It would also be great if you want to share
pictures of your finished horse/unicorn at Ig with the tag #kkmysterycal and #katrineklarer!
I really want to
make a collage out of all of your horses, so if you want to join that post a picture on IG and tag me, or send me
on on DM. If you dont want to be inn the collage just let me know, but I would love to see a picture either way
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