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Barnevognskæde med skovtema 
 
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: diverse farver, godt resteprojekt 
Bamsefyld/pudefyld 
Evt perler eller filtkugler, mine perler er fra stof og stil 
Seleklips, 2 stk 
Stoppenål til montering 
 
Garn:  
Alm. bomuld 8/4, 50 g pr nøgle med løbelængde på ca 170 m  
Teddy garn – Go handmade, 50 g pr nøgle med løbelængde på 65 m (chokoladebrun) eller 
tilsvarende pelsgarn, skal bruges til pindsvinet 
 
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  – Pil Løye Hejl 
www.kreativeloyerligheder.dk 
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Barnevognskæde med 
skovtema 
 

Pindsvinebaby Minnie 
 

 
 
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 i 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 henover 11.omg. med ca 8 
masker imellem. 
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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. 
 

 
 

Flad svamp 
 

 

 
Stilk: 
1.omg: mr med 6 fm (6) 
2.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
3.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
4-6.omg: fm i alle m (3 omgange) (18) 
7.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
8-14.omg: fm i alle m (7 omgange) (12) 
15.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
16.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
17.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
18.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36) 
19.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 6 gange (42) 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 

 
 
Top: 
1.omg: mr med 6 fm (6) 
2.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
3.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
4.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
5.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
6.omg: fm i alle m (30) 
7.omg: *9 fm, 2 fm i en m* 3 gange (33) 
8.omg: 4 fm, 2 fm i en m, *10 fm, 2 fm i en 
m* 2 gange, 6 fm (36) 
9.omg: *11 fm, 2 fm i en m* 3 gange (39) 
10.omg: 5 fm, 2 fm s, *12 fm, 2 fm i en m* 2 
gange, 7 fm (42) 
11.omg: fm i alle m (42) 
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Nu skal top og stilk samles: 
Put bamsefyld i stilken. 
Hækl videre med topfarven, men nu gennem 
både maske i kanten på stilken og kanten på 
toppen (se billede) og saml med fm.  
 

 
 

 
 
Du skal putte lidt bamsefyld ind i toppen 
inden der er lukket hele vejen rundt. 
 
12.omg: 10 fm, 2 fm i en m, 20 fm, 2 fm i en 
m, 10 fm (44) 
 
Du kan stoppe her og i så fald afslut med en 
km eller du kan vælge at lave en blondekant 
sådan her. 
 
Du skal hækle den anden vej rundt når 
blondekanten laves da den så ligger sig 
pænere nedad. 
 
13.omg: lm og vend arbejdet: *km, spring m 
over, 3 stgm i en m, spring m over* 11 gange, 
afslut med km. 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Svampen kan pyntes med syede prikker, små 
perler eller palietter. 
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Spids svamp 
 

 
 
Stilk: 
1.omg: mr med 6 fm (6) 
2.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
3.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
4-6.omg: fm i alle m (3 omgange) (18) 
7.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
8-11.omg:  fm i alle m (4 omgange) (12) 
12.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
13.omg: *2 fm, 2 fm i en m* 6 gange (24) 
14.omg: *3 fm, 2 fm i en m* 6 gange (30) 
15.omg: *4 fm, 2 fm i en m* 6 gange (36) 
 
Bryd garnet og hæft ender. 
 

 
 

Top: 
1.omg: mr med 6 fm (6) 
2.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
3.omg: *1 fm, 2 fm i en m* 6 gange (18) 
4.omg: fm i alle m (18) 
5.omg: *5 fm, 2 fm i en m* 3 gange (21) 
6.omg: fm i alle m (21) 
7.omg: *6 fm, 2 fm i en m* 3 gange (24) 
8.omg: fm i alle m (24) 
9.omg: *7 fm, 2 fm i en m* 3 gange (27) 
10.omg: fm i alle m (27) 
11.omg: *8 fm, 2 fm i en m* 3 gange (30) 
12.omg: fm i alle m (30) 
13.omg: *9 fm, 2 fm i en m* 3 gange (33) 
14.omg: fm i alle m (33) 
15.omg: *10 fm, 2 fm i en m* 3 gange (36) 
16-18.omg: fm i alle m (3 omgange) (36) 
 

 
 
Nu skal top og stilk samles: 
Put bamsefyld i stilken. 
Hækl videre med topfarven, men nu gennem 
både maske i kanten på stilken og kanten på 
toppen (se billeder under flad svamp).  
 
Du skal putte lidt bamsefyld ind i toppen 
inden der er lukket hele vejen rundt. 
 
12.omg: fm i alle m (36) 
 
Du kan stoppe her og i så fald afslut med en 
km eller du kan vælge at lave en blondekant 
sådan her. 
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Du skal hækle den anden vej rundt når 
blondekanten laves da den så ligger sig 
pænere nedad. 
 
13.omg: lm og vend arbejdet: *km, spring m 
over, 3 stgm i en m, spring m over* 9 gange, 
afslut med km. 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Svampen kan pyntes med syede prikker, små 
perler eller palietter. 
 

Barnevognskæde 
Du skal bruge to seleklips. 
Start ved den ene klips. 
Lav en løkke omkring hæklenålen, stik 
igennem klipsen og fang tråden denne vej så 
du nu har 2 løkker på nålen, slå garnet om 
nålen og træk gennem begge løkker så der 
dannes en fastmaske. 
 

 
 

 
 

 
 
Fortsæt på samme måde til du har 10 fm på 
klipsen. 
 

 
 
Vend arbejdet og hækl tilbage, start i 2. 
Maske fra nålen. Du skal ikke lave lm når du 
vender, derved kortes rækken med en maske 
for hver række du hækler og arbejdet spidser 
til. 
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Når du har en maske tilbage skal du hækle 
stramme fm. Lav dem så stramme du kan og 
træk i arbejdet undervejs så det har givet sig 
det det kan inden kæden er færdig. 
Det er ærgerligt at sidde med en færdig kæde 
der efter kort tids brug er alt for lang. 
 

 
 
Du må måle på din barnevogn hvor lang 
kæden skal være. 
Jeg kan godt lide at kæden ikke hænger for 
langt ned og derved skal den ikke være alt for 
lang, men det er en smagssag. 
Min kæde er 42 cm fra klips til klips. 
 

Når du har lavet nok lm klipper du garnet, 
men vendt med at trække igennem masken 
og bevar en lang ende så du har mulighed for 
at korrigere antal lm efterhånden som du får 
sat perler på og evt bundet knuder. 
 
Brug en stoppenål og tråd den med lm-
kæden. 
 

 
 
Sæt perler på i ønsket mønster. Jeg har 
bundet en knude mellem perlerne for at de 
ikke hænger alt for tæt. 
 

 
 
I stedet for perler kan der også bruges 
hæklede kugler eller filtkugler. 
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Hvis din lm-kæde bliver for kort undervejs 
laves der bare ekstra lm. 
 
Nu skal den anden klips i brug. 
Gentag fra første klips så der også kommer 
en hæklet trekant. 
Når der er en maske tilbage brydes garnet og 
der hæftes ender. 
 

 
 
Sy lm-kæden med perler fast på den hæklede 
trekants spids. 
 

  
 
Du kan vælge at lade de hæklede trekanter 
stå som de er eller de kan pyntes med små 
blade og blomster. 
 
Nu skal de valgte hæklede ting hænges ned 
fra banevognskæden. 
 
Jeg synes 2-3 ting er passende. 
 

Hækl gerne stramme lm-kæder til at hænge 
tingende op i. 
 

 
 
Her ses en kortere version til min datters 
dukkevogn. 
 

 
 
 
 


