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Opskrif t
Teddy/21 cm & kugler

kvalitetsdesign i en unik stil

Materialer
Garn ‘Little one’s Cotton’:
Farve A: 50 g
Farve B: 10 g 
Kugle 2,5 cm: 2 g
Sort: 100 cm
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm 
Trækugler 20 mm
Træringe 45 mm  
Polyester snøre
Øjne 8 mm
Fyldvat

Hæklet i Go handmades ‘Little one’s Cotton’ - et blødt og smukt luksus garn.100% bomuld, 50 g/155 m.

www.gohandmade.dk
© 2018 
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MATERIALER:

TEDDY
50 g farve A garn ’Little one’s Cotton’
10 g farve B garn ’Little one’s Cotton’
100 cm sort garn ’Little one’s Cotton’

KUGLER
2 g garn ’Little one’s Cotton’
 
Trækugler 20 mm 
Træringe 45 mm
Polyester snøre
Øjne 8 mm 
Fyldvat
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

Alle angivne garnlængder er vejledende og 
afhænger af hæklestilen.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
mr  maske-ring (hækl 2 lm, hækl det angivne 

antal m i den 2. m fra nålen)
lm luftmaske
vl vendeluftmaske
km kædemaske
fm fastmaske
1 fm udt udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt indtagning (2 fm hækles sammen)
{…}  hvad der er i parentes gentages igennem 

omgangen/rækken
(..)  i slutningen af linien - viser antal masker  

i omgangen/rækken

Når man laver håndarbejde og 
hjemmelavede ting, især til baby, 
er det vigtigt at man er varsom 
med monteringen. Især varsom 
med knuder og løkker.!
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TEDDY

KROP/HOVED (A)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {1 fm udt} (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
5.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
6.) {4 fm, 1 fm udt} (36)
7.) {5 fm, 1 fm udt} (42)
8.) {6 fm, 1 fm udt} (48)
9.) {7 fm, 1 fm udt} (54)
10.) {8 fm, 1 fm udt} (60)
11. - 16.) 60 fm (60)
17.) {8 fm, 1 fm indt} (54)
18. - 19.) 54 fm (54)
20.) {7 fm, 1 fm indt} (48)
21. - 24.) 48 fm (48)
25.) {6 fm, 1 fm indt} (42)
26.) 42 fm (42)
27.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
28. - 29.) 36 fm (36)
Fyldvat kommes i kroppen og fyldes herefter 
jævnligt op.
30.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
31.) 30 fm (30)
32.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
33. - 34.) 24 fm (24)
35.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
36.) {1 fm udt} (60)
37. - 49.) 60 fm (60)
50.) {8 fm, 1 fm indt} (54)
51.) 54 fm (54)
52.) {7 fm, 1 fm indt} (48)
53.) {6 fm, 1 fm indt} (42)
54.) 42 fm (42)
55.) {5 fm, 1 fm indt} (36)

56.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
Sæt øjnene ind efter 46. omgang, med 8 m imellem. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt.
Fyldvat kommes i hovedets nederste del.
57.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
58.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
59.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
60.) {1 fm indt} (6)
Fyldvat kommes i resten af hovedet.
Slut af med 1 km og hæft garnenderne.

Øjenfordybning lavet på et færdighæklet dyr
-  Med samme garn som hovedet er hæklet med, 
trådes cirka 25 cm.

-  Nålen føres ind under hagen og ud på først den 
ene side af øjet.

-  Der sys igennem nogle masker ved øjet. Nålen fø-
res derefter ud igen nede ved hagen. Stram tråden, 
således at presset danner en fordybning ved øjet.

-  For at holde presset på fordybningen, sys der 
igennem et par masker nede ved hagen.

-  Gentag derefter processen på den anden side af 
samme øje. 

-  Fordybningen på det ene øje er nu færdiglavet. 
Hvis fordybningen ønskes dybere, kan man genta-
ge processen og evt. sy ind ved øjets kant foroven. 

-  Husk hele tiden at stramme til, når nålen trækkes 
ud nede ved hagen og under syningen igennem 
maskerne, så fordybningen holder. 

-  Processen gentages på det modsatte øje.

DK
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Til håret klippes nogle garnender på ca. 10 cm. 
Træk dem igennem en maske, så de ligger dobbelt. 
Bind knuder og klip håret til.
Brodér øjenbryn på.

SNUDE (B)
1.) Hækl 7 lm. 2 fm i den 2. lm fra nålen, 
 4 fm, 3 fm i den sidste lm. Fortsæt på 
 den anden side af lm-kæden: 5 fm (14)
Anbring en markeringstråd.
2.) 1 fm udt, 2 fm, 2 x 1 fm udt, 2 fm, 
 1 fm udt, 6 fm  (18)
3.) 2 x 1 fm udt, 3 fm, 2 x 1 fm udt, 
 3 fm, 2 x 1 fm udt, 6 fm (24)
4.) 1 fm, 2 x 1 fm udt, 5 fm, 2 x 1 fm udt, 
 5 fm, 2 x 1 fm udt, 7 fm (30)
5.) 1 fm, 2 x 1 fm udt, 7 fm, 2 x 1 fm udt, 
 7 fm, 2 x 1 fm udt, 9 fm (36)
6.) 36 fm (36)
7.) 12 fm, 2 x 1 fm indt, 20 fm (34)
8.) 34 fm (34)
Slut af med 1 km. 
Fyldvat kommes i snuden.
Brug garnenden til at sy snuden på hovedet med. 
Brodér mund og snude på (se tegning).

ØRE (A, 2 X OG B, 2 X)
1.) mr med 5 fm (5)
Vend maske-ringen. Herfra hækles i rækker. 
2.) vl, {1 fm udt} (10)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (15)
4.) vl, {2 fm, 1 fm udt} (20)
Læg de to dele vrang mod vrang (en af hver farve), 
og hækl dem sammen med garn A:
5.) vl, 20 fm (20)
Luk af og brug garnenden til at sy ørerne fast på 
hovedet med.

ARM (A, 2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {1 fm udt} (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
5. - 6.) 24 fm (24)
7.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
8. - 9.) 18 fm (18)
10.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
11. - 30.) 12 fm (12)
31.) {1 fm indt} (6)
Fyldvat kommes i armene.
Luk af og brug garnenden til at sy armene fast på 
kroppen med.

BEN (A, 2 X)
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {1 fm udt} (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
5.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
6.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
7.) 10 fm, 2 x 1 fm indt, 10 fm (22)

1 2

5 6
3 4
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8.) 10 fm, 1 fm indt, 10 fm (21)
9.) 3 fm, 4 x 1 fm indt, 10 fm (17)
10. - 27.) 17 fm (17)
28.) {2 fm, 1 fm indt} x 4, 1 fm (13)
29.) {1 fm indt} x 6, 1 fm (7)
Fyldvat kommes i benene.
Luk af og brug garnenden til at sy benene fast på 
kroppen med.

HALE POMPON (B)
Pompon’en laves over f.eks en lille gaffel. Garnet 
vikles ca. 35 gange omkring gaflen. 
En garnende på ca. 30 cm bruges til at binde 
løkkerne fast sammen i midten, og løkkerne skubbes 
fra gaflen. Løkkerne klippes op. Pompon’en klippes, 
så den bliver rund. 
Den lange garnende i midten bruges til at sy pom-
pon’en fast med på bagdelen.

KUGLER
1.) mr med 6 fm (6)
2.) {2 fm i hver m} (12)
3.)  1 fm, 2 fm i næste m,  

2 fm, 2 fm i næste m,  
2 fm, 2 fm i næste m,  
2 fm, 2 fm i næste m, 1 fm (16)

4.)  3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m,  
3 fm, 2 fm i næste m (20)

5.)  4 fm, 2 fm i næste m,  
10 fm, 2 fm i næste m, 4 fm (22)

6.) {22 fm} (22)
7.)  4 fm, 1 fm indt, 10 fm,  

1 fm indt, 4 fm (20)
8.)  1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 3 fm,  

1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt, 3 fm (16)
9.)  1 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt,  

2 fm, 1 fm indt, 2 fm, 1 fm indt, 1 fm (12)
10.) 1 fm indt x 6 (6)
Fyldvat kommes i og kuglen formes.
Luk af og hæft garnenden.
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Godt at vide
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv - 
passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er hæklet med det, som vi betragter som medium fast-
hed. Den fasthed som vi synes passer bedst.
  
Nål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle 
være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig en rettelse 
eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk

kvalitetsdesign i en unik stil
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