Ræven Farley
For at få det bedste resultat bør du bruge garnet dobbelt. Gør dette ved at bruge starten af garnet og
slutningen, som du finder i midten af nøglen, på samme tid.

Ting du skal vide
Når du tager en maske ud i midten af en pind, stik da igennem det forreste og bagerste maskeled på
samme tid.
Filtenålen er meget spids. Den er ikke til brug for børn under 7 år. Ældre børn bør bruge filtenålen under
opsyn.

Lav kroppen
Slå 34 masker op.
En pind r.
8 pinde glatstrik.
Luk 9 m af, r pinden ud.
Luk 9 m af, vr pinden ud.
4 pinde glatstrik.
Udtag 1 m i starten og slutningen af den næste pind.
4 pinde glatstrik.
Slå 9 masker op i starten af næste pind.
Slå 9 masker op i starten af næste pind.
2 pinde glatstrik.
17 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m, 17 r.
En pind vr.
18 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m, 18 r.
En pind vr.
19 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m, 19 r.
En pind vr.
20 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m, 20 r.
En pind vr.
Luk 13 m af, 7 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m.

Luk 13 m af, vr pinden ud (22 masker).
Luk 3 m af, 5 r, udtag i 1 m, 2 r, udtag i 1 m, r pinden ud.
Luk 3 m af, vr pinden ud (18 masker).
Luk 2 m af, 4 r, udtag i 1 m, r pinden ud.
Luk 2 m, vr pinden ud (16 masker).
2 pinde glatstrik.
5 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, 5 r.
4 vr, 2 vr sm, 2 vr, 2 vr sm, 4 vr.
3 r, 2 r sm, 2 r, 2 r sm, 3 r.
2 vr, 2 vr sm, 2 vr, 2 vr sm, 2 vr.
2 pinde glatstrik.
Luk af.

Lav Farleys ører (lav 2)
Slå 5 masker op.
En pind r.
En pind vr.
1 r, 2 r sm, 2 r.
1 vr, 2 vr sm, 1 vr.
1 r, 2 r sm.
Klip og fæstn dem ved at fører garnet gennem masken.

Lav Farleys hale
Slå 5 masker op
En pind r.
En pind vr.
Udtag i alle masker (10 masker).
15 pinde glatstrik.
2 r sm en hel pind.
3 pinde glatstrik.

2 r sm, 1 r, 2 r sm.
Klip garnet men efterlad en lang hale, som du skal bruge bagefter. Tråd en nål med garnet og før den
igennem de resterende masker. Træk i garnet så maskerne samles. Sy halen sammen med retsiderne mod
hinanden. Klip ikke garnet over når du er færdig – det skal du bruge til at sy halen fast til kroppen med.
Vend halen.

Gør Ræven Farley færdig
Sy Farley sammen ved at starte ved snuden og arbejde ned med vrang siderne mod hinanden, så du kan
stoppe ræven undervejs. Brug en blyant til at stoppe fyldet ned i benene med.
Benene sys sammen separat ved at rulle benet rundt, så ret siderne er mod hinanden.
Efterlad en åbning i enden, hvor halen skal være, så du kan stoppe ræven.
Efterlad lidt fyld som du skal bruge til at filte med.
Sy Farleys hale på hans krop og ørerne fast på hovedet.
Brug det sorte garn til at sy øjne og næse på ræven med.

Filtning
Brug resten af fyldet og filtenålen til at lave Farleys hvide bryst og halespids med.
Det er bedst at starte med en lille smule fyld og bygge det op lidt efter lidt.
Hold en smule fyld op mod ræven og prik nålen ind og ud gennem fyldet og ræven. Lidt efter lidt vil fyldet
sætte sig fast af sig selv. Vær forsigtig da nålen er meget spids.

