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Forkortelser: 
mr=magisk ring 
m=maske 
lm=luftmaske 
fm=fastmaske 
stgm=stangmaske 
2 fm s=indtagning; hækl 2 fastmasker sammen 
2 fm i en m=udtagning; hækl 2 fastmasker i en maske 
omg=omgang 
rk=række 
()= tallet i parentes angiver antal masker du skal have efter endt omgang 
**=gentag anvisningen mellem stjernerne x antal gange 
 
Materialer: 
Hæklenål str 2,5 
Garn:  
Alm. bomuld 8/4, 50 g pr nøgle med løbelængde på ca 170 m, brun 
Teddy garn – Go handmade, 50 g pr nøgle med løbelængde på 65 m (chokoladebrun) eller 
tilsvarende pelsgarn 
Bamsefyld/pudefyld 
Stoppenål til montering 
 
Copyright: 
Opskriften er udviklet af mig og er kun til privatbrug – du må ikke sælge, kopiere eller på anden vis videregive hele eller dele af opskriften. Du må 
gerne sælge det færdige produkt med henvisning til mig som designer, dog udelukkende privatsalg og ikke i erhvervsøjemed. 
Jeg vil bede om at du henviser til mig som designer (@kreative_loyerligheder) hvis du viser billeder på blog, facebook, instagram eller i andre medier.  
Du må meget gerne bruge #kreativeloyerligheder. 
Tak. 
 
Kreative Løyerligheder – LøyeDesign – Pil Løye Hejl 
www.kreativeloyerligheder.dk 
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Krop: 
Alm. bomuldsgarn, grundfarve: 
1.omg: Magisk ring med 6 fm (6) 
2.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 3 gange (9) 
3.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 3 gange (12) 
4.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 3 gange (15) 
5.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 3 gange (18) 
6.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 3 gange (21) 
7.omg: *6 fm, 2 fm i en m* 3 gange (24) 
8-9.omg: fm i alle m (2 omgange) (24) 
 
Nu skal der hækles med dobbeltgarn (alm. 
bomuld og teddy-garn). 
Jeg synes det er svært at se maskerne, hvis 
der kun hækles med teddygarn, derfor 
anbefales det fortsat at have en tråd alm. 
bomuldsgarn med. Det er dog fortsat svært 
og må derfor gøres lidt på gefühl. 
Teddygarnet er heldigvis godt til at skjule fejl, 
så hvis maskerne ikke ligger helt præcist så er 
det ikke så afgørende. Det vigtige er bare, at 
der hele tiden er 24 masker på en omgang. 
 
Alm. bomuldsgarn+teddygarn: 
10-16.omg: fm i alle m med dobbeltgarn (7 
omgange) (24) 
 

Nu skal der tages ind, normalt vil indtag være 
med skjult indtag ved sammenhækling af to 
masker, dette er svært i teddygarnet og 
derfor kan indtag også foregå ved at springe 
en maske over. Så når der står 2 fm s så laves 
en fm og den efterfølgende maske springes 
over. 
 
17.omg: *2 fm, 2 fm s* 6 gange (18) 
 
Fyld hoved og krop. 
 
18.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
25.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
Bryd garnet, sy sammen og hæft ender. 
 
Øre, 2 stk:  
Alm. bomuldsgarn, grundfarve: 
1.omg: Magisk ring med 6 fm (6) 
2.omg: km i først maske 
Bryd garnet og hæft start-enden, den anden 
bevares til montering. 
 
Montering: 
Øre: syes på svarende til 11.omg. med ca 8 
masker imellem 
 

 



 
Øjne: broderes på side af ansigtet svarende 
til 6-7.omg. med 8 masker imellem 
 

 
 
Snude: broderes på spidsen af snude med 
udgangspunkt i mr og så op over snuden så 
den bliver trekantet med spidsen ned i mr. 
 

 
 
 
 
 
 


