
Romkugle og lakridspibe 
 

 
 
Forkortelser 
mr = magisk ring 
m = maske 
lm = luftmaske 
fm = fastmaske 
2 fm s = indtagning; hækl 2 fastmasker sammen 
2 fm i en m = udtagning; hækl 2 fastmasker i samme maske 
omg = omgang 
() = tallet i parentes angiver antal masker du skal have efter endt omgang 
** = gentag anvisningen mellem stjernerne x antal gange 
 
Materialer 
Hæklenål str. 2,5 
Stoppenål 
Garn: bomuldsgarn 8/4 i ønskede farver 
Bamsefyld 
Piberenser til lakridspibe 
 
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 #hækletdukkenora, #hækletdukkeelias og #kreativeloyerligheder. 
Tak. 
 
Kreative Løyerligheder  – Pil Løye Hejl 
www.kreativeloyerligheder.dk 

 

 
 

 
 



Romkugle 
 

 
 
1.omg: Magic ring 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) 
4-7.omg: fm i alle m (4 omgange) (18) 
8.omg: *1 fm, 2 fm s* 6 gange (12) 
 
Fyld kuglen 
 
9.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
 
Bryd garnet, sy sammen og hæft ender. 
 
Sy krymmel på i valgte farver. 
 

Lakridspibe 
 

 
 
1.omg: Magic ring 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, hækl i bagerste maskeled 
(18) 
5.omg: fm i alle m (18) 
6-11.omg: indtag en maske pr omgang jævnt 
fordelt (6 omgange) (12) 
 
Fyld pibehovedet. 
 
12.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
13-22.omg: fm i alle m (10 omgange) (6) 
 
23.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
24.omg: fm i alle m (12) 
25.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
 
26-28.omg: fm i alle m (3 omgange) (6) 
 
29.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
30.omg: fm i alle m (12) 
31.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
 
32-39.omg: fm i alle m (8 omgange) (6) 
 
40.omg: *2 fm i en m* 6 gange (12) 
41.omg: fm i alle m (12) 
42.omg: *2 fm s* 6 gange (6) 
 
Bryd garnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fold piberenseren så enderne stikker indad 
(se billede) og længden passer med pibens 
krop. 
 

 
 
Sno den foldede piberenser stramt. 
 

 
 
Stik den foldede piberenser ind igennem 
enden af lakridspiben. 
 
Fold lakridspiben så hovedet får et buk i 
forhold til kroppen (se billede) og sy fast. 
 

 
 
Sy enden sammen og hæft ende. 
 

Form lakridspibens krop. 
 
For at gøre den mere skarp i udtrykket og 
mere stabil ved leg, kan der syes et par sting 
for at holde ”bulerne” på pibens krop på 
plads. 
 
Sy krymmel på toppen af pibens hoved. 
 

 
 
 


