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Telenors Bedste
Hækleopskrift

Udarbejdet af Katrine Linde Petersen

Materialer:   Hæklenål str. 2,5 
   Bomuldsgarn 8/4 
   2 sikkerhedsøjne 6 mm 
   Bamsefyld / Fyldevat 
   Ståltråd / Vindeltråd 
   Hår 
   Maskemarkører 

Mål:    Ca. 20 cm  

Forbrug ca.:  Blå: 25g 
   Nude: 10g 
   Orange: 5g 
   Lilla: 5g 
   Sort: 5g 
   Pink: 5g 
   Hvid: 5g 
   Lyserød: 2g 

Forkortelser:  Lm:  Luftmaske 
   M:  Maske 
   Mr:  Magisk ring 
   Fm:  Fastmaske 
   Km:  Kædemaske
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1.  Lav en magisk ring med 6 fm i ringen  
 (6) 

2.  Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt  
 (12) 

3.  Hækl ”1 fm, 2 fm i næste m” gentag  
 rundt (18) 

4.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (24) 

5.  Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (30) 

6.  Hækl 1 fm i hver m (30) 

7.  Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (36) 

8-12.  Hækl 1 fm i hver m (36)  
 Isæt sikkerhedsøjne i hovedet 
 mellem omg. 8-9 med 4 maskers  
 mellemrum. 

13.  Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm sam 
 men” Gentag rundt (30) 

14.  Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm sam 
 men” Gentag rundt (24) 

15.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm 
 sammen” Gentag rundt (18) 

16.  Hækl ”1 fm, 2 fm sammen” Gentag  
 rundt (12) 

17-18.  Hækl 1 fm i hver m (12) 

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra. 
Kom fyldevat i hovedet.  

Hoved
Med nude: 
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1.  Hækl 2 fm i hver m omgangen   
 rundt (24) 

2.  Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (30)  

3.  Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (36) 

4.  Hækl ”1 fm i de næste 5 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (42) 

5.  Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (48) 

Nu skal vi gøre klar til ærmerne. Her skal du 
bruge 2 sikkerhedsnåle. 
Sikkerhedsnål 1 sættes gennem maske nr. 
10 og 45 på runden. 
Sikkerhedsnål 2 sættes gennem maske nr. 
21 og 34 på runden. 
Det giver, at der er 12 masker mellem hver 
nål på begge sider.

6. 1 fm i hver m frem til sikkerhedsnål 
1 (maske nr. 10.), hvor du stikker 
hæklenålen gennem begge masker 
på sikkerhedsnål 1 og trækker garnet 
igennem til en fm. 

 1 fm i hver m frem til sikkerhedsnål 
2 (maske nr. 21), hvor du stikker 
hæklenålen gennem begge masker 
på sikkerhedsnål 2 og trækker gar-
net igennem til en fm.

 Fortsæt nu på runden. Hækl ”1 fm i 
hver m”.  

 Når du kommer til den første sam-
menhæklede maske (maske 34), 
laves en lm og fortsættes på den 
anden side med 1 fm i hver m. Ved 
den næste sammenhæklede maske 
(maske 45) hækles der ned i denne 
og fortsættes altså IKKE op ad 
ærmet.

 Fortsæt i stedet på kroppen. 2 fm 
i næste m (26) (TIP: Placér maske-
markøren for runden i den sidste 
maske) 

7.  Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i
 næste m, 1 fm i de næste 2 m”   
 Gentag til i alt 4 gange hækl 1 fm i de  
 sidste 2 m (30)

8.  Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (36) 

9-11.  Hækl 1 fm i hver m (36)

12.  Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm 
 sammen” Gentag rundt (30)

13.  Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm 
 sammen” Gentag rundt (24)

14.  Denne omgang hækles i bagerste  
 maskeled. Hækl 1 fm i hver m (24)  

15.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm 
 sammen” Gentag rundt (18) 

16.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (24)

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra. 

Krop
Med blå fortsættes nu:
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Lår

Ben (2 stk.)

Fortsæt med blå: 

Sokker med hvid: 

Nu skal vi have formet lårene. 
Sæt en sikkerhedsnål i midten af Bedste 
(set forfra) på både for- og bagsiden. 
Der skal være 11 masker på hver side af 
sikkerhedsnålen.

Vi skal, som ved ærmerne, hækle gennem 
begge masker på runden, hvor nålen sidder 
+ 1 maske på hver side af sikkerhedsnålen:

1.  Hækl 1 fm i hver m (12)
 Når du har hæklet gennem begge  
 sider i de 3 masker, fortsætter du  
 rundt.
 Når du kommer til den første 
 sammenhæklede maske på mod- 
 satte side, hækler du 1 fm i denne.  

1.  Lav en magisk ring med 6 fm i ringen  
 (6)   

2-5. Hækl 1 fm i hver m (6)

6. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, vend”  
 Gentag til i alt 3 gange, men vend  
 ikke 3 gang. 

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra. 

2.  Hækl 1 fm i hver m (12) Afslut med en  
 km i sidste m.
 Det er vigtigt, at vi tæller maskerne  
 rundt til i alt 12 m på låret.
 Har du mindre end 12 udvider du til 12  
 m fordelt på låret og omvendt. 

Afslut. 

Indsæt garnet på det andet lår og gentag 
fra 1. ”Når du kommer til d. 1. sammen-
hæklede…” 

Afslut.
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Ben (fortsat)

Arme (2 stk.)

Fortsæt med orange: 

Med nude: 

7-8.   Hækl 1 fm i hver m (6)  

Skift farve til blå:

9.   Hækl 1 fm i hver m (6) 

10. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (8)

11-12. 1 fm i hver m (8)

Skift farve til lilla:

13. Hækl 1 fm i hver m (8)

14. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (10)

1. Lav en magisk ring med 6 fm i ringen  
 (6)

2-4.  Hækl 1 fm i hver m (6)

Skift til orange: 

5-6. Hækl 1 fm i hver m (6)

Skift farve til blå:

7. Hækl 1 fm i hver m (6)

15. Hækl 1 fm i hver m (10)

16. Hækl de første 3 fm på runden i lilla  
 og skift tilbage til blå: 
 Hækl resten af runden i blå.  1 fm i  
 hver m. (10)

17. Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (12)

18. 1 fm i hver m. (12)

Afslut og efterlad snor til montering.

8. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (8) 

9-11. Hækl 1 fm i hver m (8)

12. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (10) 

13-15. 1 fm i hver m (10) og vend. 

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra.
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Ører (2 stk.)

Sutsko (2 stk.)

Øreringe

Med nude: 

Sutsko med sort: 

Såler med sort: 

1.  Lav to lm

2. i 2 lm fra nålen hækles 3 fm.

Afslut.

Med en nål føres orange garn gennem øreflippen. 

Bind en dobbeltknude omkring et rundt objekt med en diameter på 6 mm. 

Afslut og efterlad snor til montering.  

Montering er beskrevet på sidste side. 

1. Lav en magisk ring med 6 fm i ringen  
 (6) 

2.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (8) 

1. Lav en luftmaskerække med 8 lm (8) 

2.  Hækl 1 fm i 3. m fra nålen, 1 fm i hver  
 m, slut med 5 m i sidste m (10)  

3. Fortsæt på den anden side med 1 fm  
 i de første 4 m, slut med 3 fm i sidste  
 m. (8)  
4. Afslut med en km i første m på   
 næste runde. i sidste m (10) 

Montering er beskrevet på sidste side.

3. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i  
 næste m” Gentag rundt (10) 

4. Hækl 1 fm i hver m. Afslut med en km  
 i sidste m (10) 
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Briller

Montering

Version 1 med ståltråd:

Brillerne formes med ståltråd / vindeltråd. 
Diameteren på brilleglassene passer med diameteren på et AA-batteri. 

Med pink:

Med limpistollim hæftes garnet på 
enden af den ene brillestang. 

Herefter vikles garnet rundt om 
ståltråden og hæftes igen på enden af 
den anden brillestang. 

Hvis nødvendigt kan garnet fastgøres 
flere steder og vikles. 

Afslut, når al tråd er dækket af garn.

Version 2:
Brillerne broderes på hovedet med pink.

Ståltråd:

(kan undlades) Monteres før montering af arme og ben. Klip to stk. ståltråd. Det skal snos dob-
belt, så det må gerne være langt (kan altid klippes til). Det færdige resultat skal passe med hhv. 
et stykke der passer med længden gennem begge arme og kroppen, og et stykke der passer 
ned gennem hvert ben.

Ben: 
Med blå syes benene på hvert lår på kroppen. Sørg for at fødderne vender den rigtige vej. 

Arme: 
Med blå syes armene på hver skulder på kroppen. Sørg for at hænderne vender fladt ind mod 
kroppen. 

Øre: 
Monteres i fjerde maske fra øjet på begge sider af hovedet. 

Sutsko: 
Monteres med sort. Sutsko sættes på spidsen af sokken og hæftes ved at føre garn gennem 
både sutsko og sokken ovenpå foden og binde en knude. 

Sålen fæstnes på samme måde under foden i hælen på sokken og på undersiden af sutskoen.

Fortsættes på sidste side.
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Brodering
Mund: 

Med lyserød indsættes garnet mellem omg. 11 og 12 på hovedet mellem øjnene. 

Jakkekant: 

Med orange broderes i omg. 17 på kroppen (bml) hele vejen rundt. 

Jakke-detaljer: 

Start med lilla lige over den orange jakkekant og skrå op til omg. 13 på kroppen. Fortsæt rundt 
på den anden side, hvor garnet igen føres skråt ned til midten af bagkroppen. Med orange bro-
deres langs kanten af det lilla med ca. 1 m i mellem.  

Følg kanten og afslut på bagsiden.

Hår: 
Brug din fantasi. Til denne opskrift er der brugt dubbing (fiskegrej – en finere version af vat og 
nemt at forme). Det er monteret langs kanten med knappenåle. Kan også monteres med sting. 


