Inspiration til nye projekter
Jeg har nogle gange svært ved at beslutte mig for hvad jeg vil
hækle – og så bliver det jo ikke meget lettere, når man hopper
en tur på internettet og surfer lidt rundt.
Når jeg søger er det oftest på engelske opskrifter. Jeg kan
også godt finde danske opskrifter, som er rigtig søde, men når
man søger på engelske opskrifter, kommer der bare lidt flere
frem.
Her er et par af de sider jeg skal have tjekket lidt mere ud:
Filcolana
Hæklet æble
Lalylala
Heidi Bears
(Jeg har kun nået at lave flodhesten, men den er også mega
sød)

Der er også rigtig mange andre, og efterhånden som jeg kommer
forbi dem, kommer de også her på siden med links
Og så har jeg bl.a. garn og opskrift liggende til flere af

Lalylala´s dejlige bamser, som også skal laves, da jeg har
fået lavet en af hendes figurer og er helt pjatter med det
udtryk den har.

Her er ansigtet lidt vel mørkt, men i virkelighedens lys kan
man godt nå at se de to sorte øjne
(link til køb af opskrift er her)

Hæklet mus
Så er selve juleaften ovre.
Nu er der lige et lille pusterum inden nytåret taget fat og vi
skal til at skrive 2016.
Lidt håndarbejde er det blevet til i december.
Blandt andet en lille hæklet mus er kommet til. Jeg har lavet
to andre tidligere, men inden de nåede forbi fotografen, var
de taget ud til nye hjem

Her ses alle delene inden de bliver syet sammen (det er lidt
af et projekt, men resultatet er bare så sødt at det er alt
maset værd.)

Opskriften er købt hos Lilleliis (her)

Snefnug
Julen står for døren og rykker tættere på for hver dag…
I dag er der blevet lavet snefnug af HAMA perler, både alm.
størrelse og mini.

De små er kommet på troldgren og ligner en lille snestorm
De andre skal på juletræet som skal hentes i weekenden.

Det begynder snart at ligne en rigtig jul.
(Snefnuggene er lavet ud fra filihunkats diagrammer – her)

