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Obs. Dette er både en opskrift på den lyse og den mørke pige. Begge farver beskrives for hver kropsdel.  
Før / beskrives den lyse pige.  
Efter / beskrives den mørke pige. 
 

Hoved 
1. omg: 6 fm i mr med øko sand/ øko brun  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x   (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x   (18).  
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x   (24). 
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x   (30). 
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x   (36). 
7. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x   (42). 
8. omg: (6 fm, 1 fm-udt) 6 x   (48). 
9.-16. omg: 1 fm i hver m   (48). 
Indsæt øjne mellem 11. og 12. omg. 
5 m mellemrum. 

Sæt låse på indersiden af hovedet.    
17. omg: (6 fm, 1 fm-indt) 6 x  (42). 
18. omg: (5 fm, 1 fm-indt) 6 x  (36). 
19. omg: (4 fm, 1 fm-indt) 6 x  (30). 
20. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 6 x  (24). 
Fyld med vat. 
21. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 6 x  (18). 
22. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x  (12). 
23. omg: (1 fm-indt) 6 x   (6). 
Luk af.  
  
 

 

 

Hårbund 
1. omg: 6 fm i mr med gul/ øko sort  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x   (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x   (18).  
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x   (24). 
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x   (30). 
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x   (36). 
7. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x   (42). 
8. omg: (6 fm, 1 fm-udt) 6 x   (48). 
9.-14. omg: 1 fm i hver m   (48). 
Luk af. 
 

Hår 
Lys pige: Klip 48 gule tråde og 48 øko lys gule 
tråde (28 cm). I alt 96 tråde.  
Mørk pige: Klip 48 sorte tråde og 48 øko brune 
tråde (28 cm). I alt 96 tråde.  
  
Montering af hår 
1 Tag en af hver tråde og læg dem dobbelt, så der 
dannes en bue. 
2 Stik hæklenålen gennem en maske på 14. omg 
(inde fra og ud), tag fat i buen og træk tråden 
halvt igennem masken som en løkke. 

MATERIALER: 
Mayflower Cotton organic øko 8/4 og Mayflower 
Cotton 8/4: 
Mørk pige: Øko lyserød (12), øko brun (26), øko sort 
(20), øko hvid (02), øko marineblå (20), øko natur (01), 
lilla (1477) 

Lys pige: Øko lys gul (04), øko sand (25), øko 
marineblå (20) Gul (1405), øko natur (01), øko grå (18) 
Sikkerhedsøjne: 2 stk. (8 mm.) 
Hæklenål: Der er anvendt en hæklenål nr. 2,5. 
Synål: En kraftig nål uden spids  
Saks 
Vat/ fyld 
Ståltråd (0,5 mm) 

Forkortelser  
Mr = magisk ring 
Lm = luftmaske 
Km = kædemaske 
Fm = fastmaske 
Bl = bagerste lænke 
Omg = omgang 
Rk = række 
Udt = udtagning 
Indt = indtagning 
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3 Tag fat om garnenderne og træk dem gennem 
løkken. 
4 Stram til (træk i enderne). 
(Gentag punkt 1 til 4) 48 x i alt   
 
Sko og ben (lav 2) 
Sål 
Start med at hækle sålen. 
Slå 7 lm op med gul/ øko marineblå 
1. omg: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen,  
4 fm, 3 fm i sidste m, vend ikke, men hækl  
langs modsatte side: 4 fm, 1 fm-udt  (14).  
2. omg: 1 fm-udt, 5 fm, 2 fm-udt,  
5 fm, 1 fm-udt   (18). 
3. omg: 1 fm-udt, 6 fm, (1 fm-udt) 3 x,  
6 fm, (1 fm-udt) 2 x   (24). 
4. omg: 1 fm, 1 fm-udt, 6 fm, (1 fm,  
1 fm-udt) 3 x, 6 fm, (1 fm, 1 fm-udt) 2 x  (30). 
Placer sålen på et stykke pap,  
tegn sålen af og klip den ud. 
  
Sko 
Skift farve til øko grå/ øko hvid og hækl videre på 
skoen. 
5. omg: 1 fm i hver m i bl   (30). 
6.-8. omg: 1 fm i hver m   (30). 
9. omg: 9 fm, (1 fm-indt) 4 x, 13 fm  (26). 
10. omg: 7 fm, (1 fm-indt) 4 x, 11 fm  (22). 
Placer papsålen nede i bunden af skoen.  
11. omg: 5 fm, (1 fm-indt) 4 x, 9 fm  (18). 
12. omg: 3 fm, (1 fm-indt) 4 x, 7 fm  (14). 
  
Strømpe 
Skift farve til øko råhvid og hækl videre på 
strømpekanten 
13. omg: 1 fm i hver m i bl   (14).  
14. omg: 1 fm i hver m   (14).  
Fyld foden med vat 
  
Ben 
Skift farve til øko sand/ øko brun og hækl videre 
på benet 
15. omg: 1 fm i hver m i bl   (14). 
16.-29. omg: 1 fm i hver m   (14).  
Luk af og fyld benet med vat.  
  
Shorts 
Fastgør med gul/ lille, en km på bagsiden af benet 
(29. omg). 

30.-31. omg: 1 fm i hver m   (14).  
Luk af. 
 
Skoens kant 
Fastgør med øko grå/ øko hvid, en km i den 
resterende fl 13. omg. 
1. omg: 1 fm i hver m   (14) 
Luk af. 
  
Strømpekant 
Fastgør med råhvid, en km i den resterende fl 15. 
omg. 
1. omg: 1 fm i hver m   (14) 
Luk af.  
 
Krop 
Benenes sammenhækling 
32. omg: fastgør med gul/ lilla,  
1 fm på det ene bens inderside (31. omg),  
13 fm, 2 lm, 1 fm på det andet bens  
inderside (31. omg), 13 fm   (30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. omg: 1 fm i hver af de 2 lm, 14 fm,  
1 fm i hver af de 2 lm, 14 fm   (32).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. omg: 1 fm i hver m (32).  
35. omg: (7 fm, 1 fm-udt) 4 x  (36).  
36. omg: 1 fm i hver m   (36).  
Skift farve til øko marineblå/ øko lyserød   
37.-38. omg: 1 fm i hver m   (36).  
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39. omg: 1 fm i hver m i bl   (36). 
40. omg: 1 fm i hver m   (36).  
41. omg: 1 fm i hver m i bl   (36). 
42.-44. omg: 1 fm i hver m   (36).  
45. omg: (16 fm, 1 fm-indt) 2 x  (34).  
46. omg: (15 fm, 1 fm-indt) 2 x  (32).  
47.-50. omg: 1 fm i hver m   (32).  
51. omg: (14 fm, 1 fm-indt) 2 x  (30).  
52. omg: (13 fm, 1 fm-indt) 2 x  (28). 
Et lille fif er at hækle nederdelen nu og fylde 
kroppen med vat bagefter.  
53. omg: 1 fm i hver m   (28).  
Hækl 6 fm for at komme om på bagsiden.  
Skift farve til øko brun.   
54. omg: 2 fm, 2 fm i bl, 6 fm, 2 fm i bl, 4 fm, 2 fm i 
bl, 6 fm, 2 fm i bl, 2 fm 
55. omg: (12 fm, 1 fm-indt) 2 x  (26). 
56. omg: (11 fm, 1 fm-indt) 2 x  (24). 
57. omg: (10 fm, 1 fm-indt) 2 x  (22). 
Luk af og fyld med vat.  
 
Nederdel 
Fastgør med øko marineblå/ øko lyserød, en km i 
den resterende fl 39. omg. (på bagsiden). 
1. omg: 1 stgm i hver m   (36). 
2. omg: (1 stgm, 1 stgm-udt) 18 x  (54). 
3. omg: (1 stgm, 1 stgm-udt) 18 x  (72). 
Luk af.  
  
Stropper (lav 2) 
Slå 11 lm op med øko marineblå/ øko lyserød 
1. rk: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 9 fm  (10). 
Luk af.  
 
Kasket 
Skygge 
1. omg: 6 fm i mr med øko lyserød/ hvid  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x   (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x   (18).  
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x   (24). 
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x   (30). 
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x   (36). 
7. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x   (42). 
8. omg: (6 fm, 1 fm-udt) 6 x   (48). 
9. omg: Klem cirklen sammen og  
hækl gennem begge lag: (7 fm, 1 fm-udt) 3 x, 
hækl nu 17 fm langs den lige kant,  
1 fm i første m   (43).  

9. rk: 3 lm, 3 stgm, 1 hstgm, 9 km, 1 hstgm, 3 
hstgm, luk af.  
  

Pandebånd 
Slå 55 lm op med hvid 
1. omg: Saml til 1 ring med 1 fm, 54 fm  (55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tennisketcher 
Tag ståltråden og vikl denne omkring 4 fingre 5 
gange.  
Klip ståltråden og form dem (til en æggeform). 
1. omg: Lav en lykke med gul og stram til om 
hæklenålen, hækl 36 fm omkring ståltrådscirklen, 
luk af.  
Net: Klip og tråd en nål med hvid tråd (lang).  
Sy først nettet på langs, op og ned mellem 
maskerne.  
Klip en ny tråd og sy nu på tværs. Denne gang skal 
nålen skiftevis over og under de lange tråde, så 
der opstår en vævet net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. omg: Hækl denne omgang med både gul og 
sort. Lav en lykke med de to tråde og stram til om 
hæklenålen, hækl 36 fm omkring 1. omg., luk af.  
 
Trekant 
Slå 5 lm op med sort 
1. omg: saml til en ring med 1 fm, 4 fm  (5).  
2.-10. omg: 1 fm i hver m   (5). 
Luk af. 
Klip et stykke ståltråd (22 cm).  
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Fold ståltråden på midten 2 gange.  
Placer ståltråden inde i midten og bøj det.  
 
Håndtag 
1. omg: 6 fm i mr med råhvid  (6).  
2.-5. omg: 1 fm i hver m   (6). 
Luk af. 
Klip et stykke ståltråd (10 cm). Fold ståltråden på 
midten 2 gange. Placer ståltråden inde i midten.  
 
Tennisbold 
1. omg: 6 fm i mr med øko gul  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x   (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x   (18).  
4.-6. omg: 1 fm i hver m   (18).  
7. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x   (12).  
Fyld med vat.  
8. omg: (1 fm-indt) 6 x   (6). 
 
 
 
 
 
 
 
Montering 
Tråd en nål med øko sand og sy en næse.  
Næsen syes, i midten, to rækker under øjnene.  
Sy omkring 3 masker.    
Tag nu stropperne og sy dem fast omkring de 
resterende fl 54. omg.  
Sy armene fast på hver side af kroppen.  
Sy med hvid/ marineblå snørebånd på skoene.  
Placer hårbunden på hovedet. Lad håret hænge 
ned. Sy hårbunden fast på hovedet. Klip en tråd, 
lav derefter en hestehale og bind tråden omkring.  
 
 
 

 

 

 

   


