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Happy Chunky “fine”
Farve A   200 g  
Farve B   100 g 
Farve C   100 g
3 meter sort til øjenbryn, 
øjenvipper & snude
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kvalitetsdesign i en unik stil

Sværhedsgrad:⋆⋆ af 5.
Hæklenål: 3,5 mm

Hæklefasthed:  
18 fm x 13 rk =  

10 x 10 cm

MATERIALER
Kegle 
Øjne: 14 mm 
TPE Poter: 2 stk 
Fyldvat

H: 34 cmH: 34 cm  
D: 18 cmD: 18 cm
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FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring
lm Luftmaske
vlm Vendeluftmaske
km Kædemaske
fm Fastmaske
omg Omgang
stgm Stangmaske
hstgm Halvstangmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i én m) 
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen)
bml Bagerste Maskeled
picot  2 lm, 1 fm i den 2. lm fra nålen
* ... *  Det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken.
(..) For enden af omgangen/rækken - angi-  
 ver antal masker i alt.

GARNFORBRUG:
Buster:
Farve A 200 g 
Farve B 100 g
Farve C 100 g 

Ella:
Farve A 200 g 
Farve B 100 g
Farve C 100 g 

Karla:
Farve A 200 g 
Farve B 100 g
Farve C 100 g 

3 meter sort til øjenbryn, øjenvipper og snude. 

Hæklenål: 
3,5 mm

Hæklefasthed: 
18 fm x 13 rk = 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

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, puder, 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

Montering af sikkerhedsøjne

Guide til ekstra stærk montering af 
sikkerhedsøjne her: 

Tip for extra strength -  
fastening of safety eyes

Se guides på Go handmades 
YouTube Kanal

https://www.youtube.com/channel/UC4RYjDSLIb4NsjNRGJdbKQw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=kLboa4-XMk4&t=505s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQv_flffyg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQv_flffyg&t=3s
https://www.youtube.com/channel/UC4RYjDSLIb4NsjNRGJdbKQw
https://www.youtube.com/channel/UC4RYjDSLIb4NsjNRGJdbKQw
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Det er vigtigt at hæklefastheden overholdes, for at ringene vil sidde 
harmonisk og godt på keglen.
Især den nederste store ring, skal kunne blive siddende på keglen og 
ikke ryge af.
Hvis der f.eks. er hæklet lidt for løst eller stramt, kan det reguleres ved 
flere eller færre omgange ved de sidste ringe i toppen.

34 cm

D 14 cm

D 1 8 cm

D 1 2 cm

D 17 cm

D 1 5 cm

D 1 3 cm

1 1  cm
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 KARLA, ELLA & BUSTER

Karla

HOVED 
Farve A
1.) mr med 8 fm (8)
2.) *1 fm udt* (16)
3.)  1 fm, 1 fm udt x 7, 1 fm, 

1 fm udt x 7 (30)
4.) *1 fm udt* (60)
5. - 17.) 60 fm (60)
Øjnene monteres efter omg. 15 med 6 m imellem
18.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
19.) 54 fm (54)
20.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
21.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
22.) 42 fm (42)
23.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
24.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
25.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
26.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
27.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
28.) *1 fm indt* (6)
Fyldvat kommes i hovedet.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen.

Form øjenhule:
Med Happy Chunky ”fine” garnet trådes ca. 25 cm. 
Nålen føres ind under hagen og op ved øjets inder-
side. Der sys over en maske og nålen føres over til 
det andet øje, retur til det første øje og tilbage igen. 
Derefter føres den ud nede ved hagen. Stram trå-
den, således at presset danner en fordybning oppe 
ved øjenene. For at holde presset på fordybningen, 
sys der igennem et par masker nede ved hagen. 
Øjenhulen ved begge øjne er nu lavet.
Brodér øjenbrynene.

FREMGANGSMÅDE:
Stabeldyrene består af:

Ringe i forskellige størrelser. 
Den øverste ring er monteret på hovedet, 
for at sikre stabiliteten. 

På den nederste ring er poterne syet på.

Keglen består af to hæklede dele, som er 
syet sammen, omkring skumkeglen. 
 
Hoved med dele - ører, snude, snabel, 
mule, hårbånd, kasket eller hat.

DK
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SNUDE 
Farve A.
1.)  11 lm, 2 fm i den 2. lm  

fra nålen, 8 fm, 3 fm i den sidste lm. 
9 fm på modsatte side af lm-kæden (22)

2.) *1 fm udt, 10 fm* (24)
3.)  *2x 1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt, 4 fm,  

1 fm udt, 2 fm* x 2 (32)
4.)  *1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 1 fm,  

1 fm udt, 5 fm, 1 fm udt, 5 fm* x 2 (40)
5. - 8.) 40 fm (40)
9.)  3 fm, *1 fm indt, 8 fm* x 3, 

1 fm indt, 5 fm (36)
10. - 11.) 36 fm (36)
Luk af med 1 km.
Fyldvat kommes i undervejs.
Sy snuden fast lige under øjnene.

NÆSEBOR 2 X
Farve A.
1.) mr med 6 fm (6)
Luk af med 1 km.
Sy fast på snuden.

ØRER 4 X
Farve A.
1.)  5 lm, 1 stgm i den 3. m fra nålen, 1 

hstgm, i sidste lm laves 1 fm, 1 picot. 
På modsatte side af lm-kæden hækles 1 
fm, 1 hstgm, 1 stgm.

Her afsluttes de 2 første ører. 
Læg 2 ører sammen vrang mod vrang og hækl dem 
sammen på følgende måde:
2.) 1 lm, 9 fm (9)
Sy ørene på hovedet.

HÅRBÅND
Farve A.
1.) 3 lm, 3 fm i 3. lm fra nålen, 1 vlm (3)
2.) 1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 1 vlm (5)
3.) 1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt, 1 vlm (7)
4.) 7 fm, 1 vlm (7)
5.) 1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt (5)
6.) 1 fm indt, 1 fm, 1 fm indt (3)
7.) 3 fm hækles sammen, 1 vlm  (1)
8. - 65.) 1 fm (1)
Mål evt. rundt om hovedet, husk den giver sig
66.) 3 fm i samme m, 1 vlm (3)
67.) 1 fm udt, 1 fm, 1 fm udt, 1 vlm (5)
68.) 1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt, 1 vlm (7)
69.) 7 fm (7)
70.) 1 fm indt, 3 fm, 1 fm indt (5)
71.) 1 fm indt, 1 fm, 1 fm indt (3)
72.) 3 fm hækles sammen (1)
Bind en knude lige inden de 2 “blade”.
Hårbåndet syes fast på hovedet.
 

DK
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Ella

HOVED
Farve A.
1.) mr med 8 fm (8)
2.) *1 fm udt* (16)
3.)  1 fm, 1 fm udt x 7, 1 fm, 

1 fm udt x 7 (30)
4.) *1 fm udt* (60)
5. - 17.) 60 fm (60)
Øjnene monteres efter omg 15 med 10 m imellem
18.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
19.) 54 fm (54)
20.) *7 fm, 1 fm indt* (48)

21.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
22.) 42 fm (42)
23.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
24.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
25.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
26.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
27.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
28.) *1 fm indt* (6)
Fyldvat kommes i hovedet.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen.

Form øjenhule:
Med Happy Chunky ”fine” garnet trådes ca. 25 cm. 
Nålen føres ind under hagen og op ved øjets inder-
side. Der sys over en maske og nålen føres over til 
det andet øje, retur til det første øje og tilbage igen. 
Derefter føres den ud nede ved hagen. Stram trå-
den, således at presset danner en fordybning oppe 
ved øjenene. For at holde presset på fordybningen, 
sys der igennem et par masker nede ved hagen. 
Øjenhulen ved begge øjne er nu lavet.
Brodér øjenbryn.

DK
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SNABEL
Farve A.
1.) mr med 8 fm (8)
2.) 8 fm i bml (8)
3. - 5.) 8 fm (8)
6.) 3 fm, 1 fm udt x 2, 3 fm (10)
7. - 12.) 10 fm (10)
13.) 4 fm, 1 fm udt x 2, 4 fm (12)
14. - 21.) 12 fm (12)
22.) 3 fm, 1 fm udt, 4 fm, 1 fm udt, 3 fm (14)
23.) 3 km, 3 fm, 1 fm udt x 2, 3 fm, 3 km (16)
24.)  4 km, 2 fm, 1 fm udt, 2 fm,1 fm udt, 

2 fm, 4 km (18)
25.)  5 km, 2 fm, 1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt, 

2 fm, 5 km (20)
26.)  4 km, 1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt, 2 fm, 

1 fm udt, 3 fm, 1 fm udt, 4 km (24)
Fyldvat kommes i snablen.  
Sy snablen fast på hovedet på følgende måde: 
De 8 km vendes nedad, og det øverste af snablen 
syes fast så det flugter med rækken mellem øjnene.

En tråd klippes på ca. 60 cm.
Tråd nålen med begge ender. Sy igennem en maske
på enden af snablen. Træk enderne igennem
løkken.
Sy igennem maskerne på oversiden af snablen.
Sy til sidst under samme maske igen,
for at hæfte tråden.

ØRER X 2
Farve A.
1.) mr med 4 fm, 1 vlm (4)
Vend, herfra hækles i rækker
2.) *1 fm udt*, 1 vlm (8)
3.) *1 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (12)
4.) *2 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (16)
5.) *3 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (20)
6.) *4 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (24)
7.) *5 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (28)
8.) *6 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (32)
Den ene side af halvcirklen foldes næsten til midten 
og syes fast. 
Sy ørene fast på hovedet

DK
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.HAT
Farve C.
1.) mr med 4 fm (4)
2.) *1 fm, 1 fm udt* (6)
3.) *2 fm, 1 fm udt* (8)
4.) 8 fm (8)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (10)
6.) 10 fm (10)
7.) *4 fm, 1 fm udt* (12) 
8.) 12 fm (12)
9.) *3 fm, 1 fm udt* (15)
10.) 15 fm (15)
11.) *4 fm, 1 fm udt* (18)
12.) 18 fm (18)
13.) *5 fm, 1 fm udt* (21)
14.) 21 fm (21)
15.) *6 fm, 1 fm udt* (24)
16.) 24 fm (24)
17.) *5 fm, 1 fm udt* (28)
18.) 28 fm (28)
19.) *6 fm, 1 fm udt* (32)
20.) 32 fm (32)
21.) *7 fm, 1 fm udt* (36)
22.) 36 fm (36)
Hatten skal have et lille ombuk og syes på hovedet 
mellem ørene.

POMPON TIL HATTEN
Farve C.
Pompon’en laves over f.eks. en gaffel. Garnet vikles 
30 gange rundt om gaflen. En garnende på 30 cm 
bruges til at binde løkkerne fast sammen i midten, 
så de kan tages af gaflen. Løkkerne klippes op, og 
klippes så pompon’en bliver rund.
Syes fast på toppen af hatten. 

DK
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Buster

HOVED
Farve A.
1.) mr med 8 fm (8)
2.) *1 fm udt* (16)
3.)  1 fm, 1 fm udt x 7, 1 fm, 

1 fm udt x 7 (30)
4.) *1 fm udt* (60)
5. - 17.) 60 fm (60)
Øjnene monteres efter omg 15 med 9 m imellem
18.) *8 fm, 1 fm indt* (54)
19.) 54 fm (54)
20.) *7 fm, 1 fm indt* (48)

21.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
22.) 42 fm (42)
23.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
24.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
25.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
26.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
27.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
28.) *1 fm indt* (6)
Fyldvat kommes i hovedet.
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen.

Form øjenhule:
Med Happy Chunky ”fine” garnet trådes ca. 25 cm. 
Nålen føres ind under hagen og op ved øjets inder-
side. Der sys over en maske og nålen føres over til 
det andet øje, retur til det første øje og tilbage igen. 
Derefter føres den ud nede ved hagen. Stram trå-
den, således at presset danner en fordybning oppe 
ved øjenene. For at holde presset på fordybningen, 
sys der igennem et par masker nede ved hagen. 
Øjenhulen ved begge øjne er nu lavet.
Brodér øjenbryn & øjenvipper

DK
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SNUDE
Farve A.
1.)  7 lm. 2 fm i den 2. lm  

fra nålen, 4 fm, 3 fm i den sidste lm. 
5 fm på modsatte side af lm-kæden (9)

2.)  1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt x 2, 2 fm, 
1 fm udt, 6 fm (18)

3.)  1 fm udt x 2, 3 fm, 1 fm udt x 2, 
3 fm, 1 fm udt x 2, 6 fm (24)

4.)  1 fm, 1 fm udt x 2, 5 fm,1 fm udt x 2, 
5 fm, 1 fm udt x 2, 7 fm (30)

5.)  1 fm, 1 fm udt x 2, 7 fm, 1 fm udt x 2, 
7 fm,  1 fm udt x 2, 9 fm (36)

6.) 36 fm (36)
7.) 12 fm, 1 fm indt x 2, 20 fm (34)
8.) 34 fm (34)
Slut af med 1 km. 
Fyldvat kommes i undervejs.
Sy snuden fast under øjnene.
Brodér mund og næse - se illustration.

ØRER X 4
2 stk. i farve A, 2 stk. i farve B.
Start med 2 stk. i farve B.
1.) mr med 5 fm, 1 vlm (5)
Vend, herfra hækles i rækker
2.) *1 fm udt*, 1 vlm (10)
3.) *1 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (15)
4.) * 2 fm, 1 fm udt*, 1 vlm (20)
Afslut farve B.

Læg farve B og A vrang mod vrang og hækl sam-
men med farve A på følgende måde:
5.) 20 fm (20)
Sy ørene fast på hovedet.

KASKET
Farve B.
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.) 48 i bml (48)
10.) *6 fm, 1 fm indt* i bml (42)
11.) *12 fm, 1 fm indt* (39)
Herfra hækles der i rækker
12.) 12 fm i bml, 1 vlm (12)
13.) 1 fm indt, 8 fm, 1 fm indt, 1 vlm (10)
14.)  spring 1 m over, 1 km, 6 fm, 

1 fm indt (8)
15.)  spring 1 m over, 1 km, 1 fm, 

2 hstgm, 1 fm, 1 fm indt (6)
Fyldvat kommes i kasketten.
Sy kasketten fast på hovedet mellem ørene.DK
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Kegle

KEGLE
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) 
8. - 11.) 24 fm  (24)  
12.) *3 fm, 1 fm udt*  (30) 
13. - 16.) 30 fm  (30)  
17.) *4 fm, 1 fm udt*  (36)  
18. - 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)
Placer keglen inden i.

BUND TIL KEGLEN
1.) mr med 8 fm (8)
2.) *1 fm udt*  (16)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (24)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (32)

5.) *3 fm, 1 fm udt* (40)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (48)
7.) 48 fm (48)
Sy bunden på keglen

RING D. 18 CM
Farve C.
1.) 55 lm, saml til en ring
2.) 55 fm (55)
3.) *1 fm udt* (110)
4. - 9.) 110 fm (110)
10.) *1 fm indt* (55)
11.) 55 fm (55)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyld med fyldvat undervejs.

RING D. 17 CM
Farve B.
1.) 50 lm, saml til en ring
2.) 50 fm (50)
3.) *1 fm udt* (100)
4. - 9.) 100 fm (100)
10.) *1 fm indt* (50)
11.) 50 fm (50)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyldvat kommes i undervejs. 

RING D. 15 CM 
Farve A.
1.) 45 lm, saml til en ring
2.) 45 fm (45)
3.) *1 fm udt* (90)
4. - 9.) 90 fm (90)
10.) *1 fm indt* (45)
11.) 45 fm (45)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyld med fyldvat undervejs. 

DK
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RING D. 14 CM 
Farve C.
1.) 40 lm, saml til en ring
2.) 40 fm (40)
3.) *1 fm udt* (80)
4. - 9.) 80 fm (80)
10.) *1 fm indt* (40)
11.) 40 fm (40)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyldvat kommes i undervejs. 

RING D. 13 CM
Farve B.
1.) 35 lm, saml til en ring
2.) 35 fm (35)
3.) *1 fm udt* (70)
4. - 9.) 70 fm (70)
10.) *1 fm indt* (35) 
11.) 30 fm (35)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyldvat kommes i undervejs.

RING D. 12 CM
Farve A.
1.) 30 lm, saml til en ring
2.) 30 fm (30)
3.) *1 fm udt* (60)
4. - 9.) 60 fm (60)
10.) *1 fm indt* (30)
11.) 30 fm (30)
Brug garnenden til at sy ringen sammen med. 
Fyldvat kommes i undervejs. 
Ringen monteres på hovedet som vist på billedet. 

POTER 2 STK
1.)  Rundt om TPE poten hækles der: 

4 fm, 1 vlm (4)
2.) 4 fm (4)
Brug garnenden til at sy poterne fast på ring 1. 
Sy poterne fast på undersiden mellem omg 8 og 9 
med 17 fm imellem.

DK
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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.


