
GARNFORBRUG 
Sansenisse H41 cm: 
Farve A:  50 g 
Farve B:  50 g 
Farve C:  50 g 
Farve D:  50 g 
Hæklefasthed: 14 m/10 cm

MATERIALER 
Træringe 2 stk: 45 mm 
Øjne: 14 mm, Kegle  
Bidepoter 2 stk  
Bidestjerner 2 stk 
Rasle-cellofan 
Rasle-boks:  
22 mm  
Pivert: 25 mm 
Spejl PC D10 cm  
Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm

OpskriftOpskrift
SansenisseSansenisse

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver

Hæklet i Go handmades Happy Chunky “fine” - et vidunderligt blødt og topkvalitets chenille garn: 100% Polyester, 50 g/65 m. 
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Rasle-boks 
i ben

www.gohandmade.dk
© 2021 

Kegle i kroppen



2

Happy Chunky 
”fine”
- et topkvalitets chenille garn

Happy Chunky ”fine” er et ekstraordinært blødt  og vamset chenille garn, med en fast formstabilitet  - et gennemført kvalitetsgarn.

Det er perfekt til rigtig mange projekter  - kurve, pudder, tæpper, ja alle slags interiør sager.
Og selvfølgelig er chenillestrukturen i særdeleshed perfekt til babys sanselegetøj.  Børn vil elske det for sin blødhed.

Anbefalet maskinvask ved 40º C.

100% Polyester, 50 g/65 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Mange farver
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GARNFORBRUG
Sansenisse H41 cm:   
Farve A:  50 g 
Farve B:  50 g 
Farve C:  50 g 
Farve D:  50 g

MATERIALER
Træringe 2 stk: 45 mm 
Øjne: 14 mm 
Rasle-cellofan   
Bidepoter 2 stk 
Bidestjerner 2 stk 
Pivert: 25 mm 
Kegle 
Rasle-boks: 22 mm 
Spejl PC D10 cm
Hæklenål: 3,5 - 4,0 mm
Hæklefasthed: 14 m/10 cm

Angivne garnmængder er vejledende. 

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring
lm Luftmaske
vlm Vendeluftmaske
km Kædemaske
fm Fastmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
*...*  Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken eller med tallet efter x.
(..)  For enden af omgangen/rækken  

- angiver antal masker i alt.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiral
omgange. Som afslutning lukkes sidste maske i 
arbejdet med 1 km, tråden klippes over i 20 cm 
længde og trækkes igennem masken..

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Montering af sikkerhedsøjne

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

!
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SANSENISSE

KROP/KEGLE (FARVE A, B, C, D)
Start med Farve A:
1.) mr med 6 fm  (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt*  (18)
4. - 6.) 18 fm (18)
7.) *2 fm, 1 fm udt* (24) 
Skift til Farve B:
8. - 9.) 24 fm (24)
Skift til Farve C:
10. - 11.) 24 fm (24)
12.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
13. - 15.) 30 fm (30)
Skift til Farve D:
16.) 30 fm (30)
17.) *4 fm, 1 fm udt*  (36)
18.) 36 fm (36)
Skift til Farve A:
19. - 20.) 36 fm (36)
21.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
22. - 26.) 42 fm (42)
27.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
28. - 32.) 48 fm (48)
Bryd garnet. 
Tilføj øjne mellem omgang 12 - 13.
Lav huller i keglen til øjnene: ca. 7 cm fra top og 
med 3,5 cm imellem. Hullets længde er ca. 1 cm.
Placer keglen indeni.

SPEJL
Der laves i alt 32 huller rundt om spejlet, ca. 2 mm 
indenfor kanten.
1.) 1 km i alle huller (32)
2.) *1 fm, 1fm udt* (48)
3.) 48 fm (48)
Afslut med 1 km i omgangens første fm.
Bryd garnet.
Sy spejlet fast i bunden af keglen.

Huller - ca D3 mm, 
og ca 2 mm 
fra kanten.
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NÆB/NÆSE (FARVE D)

1.) mr med 6 fm (6)
2.) 6 fm (6)
3.) *1 fm udt* (12)
4.) 12 fm (12)
5.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
Bryd garnet.
Indsæt pivert: spidsen af pivert skal være i spidsen 
af næb/næse.
Sy fast efter omgang 14 til 18.

BEN (FARVE A, B, C, 2 X)
Venstre ben:
Start med Farve C: 
1.) 3 fm i hullet på bidepoten, 1 vlm (3)
2.) 3 fm, 1 vlm (3)
3.) *1 fm udt*, 1 vlm (6)
4.)  5 fm i forreste maskeled,  

1 fm i begge maskeled,  
5 fm i bagerste maskeled  (11)

Hækles rund i spiral: 
5. - 9.) 11 fm (11)
Skift til Farve B:
10. - 14.) 11 fm (11)
Skift til Farve C:
15. - 19.) 11 fm (11)
Bryd garnet.
Rasle-boks tilføjes i benet.

Højre ben:
Hækles med Farve A på samme måde som venstre 
ben uden farve skift. 2 lag Rasle-cellofan tilføjes i 
benet, og 2 stk træringe sættes på benet.

Sy benene fast på omgang 32. med 4 m imellem.

STROP TIL BIDESTJERNE (FARVE D, 2 X)
1.) 2 lm, 1 vlm  (2)
2. - 13.) 2 fm, 1 vlm (2)
14.) 2 fm (2)
Bryd garnet.
Tilføj Bidestjerne og sy fast på omgang 17.
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HALE (FARVE A, B, C, D, 4 X)
Hækles 1 i hver farve.
1.) 14 lm, 1 vlm  (14)
2.)  3 fm i 2. m fra nålen,  

3 fm i hver lm rækken ud  (42)
Sy fast på omgang 32.

NISSEHUE (FARVE A)
1.) mr med 6 fm (6)
2. - 4.) 6 fm (6)
5.) *1 fm, 1 fm udt* (9)
6. - 7.) 9 fm (9)
8.) *2 fm, 1 fm udt* (12)
9.)  12 fm (12)
10.)  *3 fm, 1 fm udt* (15)
11.) *4 fm, 1 fm udt* (18)
12.) *5 fm, 1 fm udt* (21)
13.) *6 fm, 1 fm udt* (24)
14.) *7 fm, 1 fm udt* (27)
15 - 17.) 27 fm (27)
18.) *8 fm, 1 fm udt* (30)
19.) 30 fm (30)
Afslut og hæft. 
Lav en lille pompom og sy på toppen.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Godt at videGodt at vide
Nål, størrelse og fasthedNål, 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.


