Fanten Jumbo
Så kom “Fanten” Jumbo også til.

Han er dog allerede rejst videre for han skulle bruges som
fødselsdagsgave til min farmor.
Hun har altid været helt pjattet med elefanter i alle mulige
former og farver, så derfor bestemte jeg mig for at hun skulle
have en ny til samlingen
Sidste år fik hun også en elefant hæklet efter opskrift fra
bogen “Edwards Menageri“. Og den var så stor en succes at hun
selv strikkede en lille rødt halstørklæde til den og ringede
for at fortælle det dagen efter hun havde fået den
Så blir’
man rørt

Så i år på hendes 79 års fødselsdag, fik hun endnu en
hjemmehæklet elefant. Denne gang hæklet efter samme opskrift
som “Fanten” Ellie. Dog brugte jeg garn fra DROPS – Bomull-Lin
og hæklenål nr. 3.
På den måde blev elefanten lige et nummer større end Ellie og
helt perfekt i lysegrå

Jumbo blev lige så godt modtaget som elefanten sidste år, og
har fået æresplads på toppen af Farmors sofa, lige ved siden
af den fra sidste år.
Så det er altså ikke kun børn der bliver glade for en lille
hæklet ting.

Jeg har i hvert fald ved selvsyn set hvor stor en glæde der
kommer i en nu voksen dames øjne, når der kommer en lille ny
“Fante” til samlingen
Så tillykke til Farmor med de 79 år, og jeg glæder mig til at
lave en ny elefant til hende næste år
Da bliver det oven i købet til en rund fødselsdag, så det skal
være en helt særlig elefant.

Ha’ en dejlig dag – og tak fordi du læste med

Fanten Ellie
Det vrimler med små hæklede dyr i øjeblikket

Denne gang er det Elefanten Ellie der er kommet til flokken.
Hun er en smuk hvid “Fante” med stort F.
Jeg vidste med det samme jeg så mønsteret til hende at hvis
jeg skulle lave en rigtig “Fante” skulle hun hækles i hvid
bomuld. Og jeg har ikke fortrudt farven på noget tidspunkt.

Ved allerede nu at hun skal have en veninde, skal bare lige
have fundet det der sæt ekstra arme
Vil du også prøve at hækle din egen Ellie, så finder du
opskriften hos Lityfa.
Ha’ en dejlig søndag

