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MATERIALER 
Garn
De små figurer er hæklet af økologisk 
uldgarn, der passer til pinde nr. 3. De 
store figurer er hæklet i uldgarn, der 
passer til pinde nr. 7. Uldgarn er beha-
geligt at arbejde med og smudsafvi-
sende, men skal vaskes forsigtigt.
 
Hæklenål 
Til bogens små figurer er der brugt en 
hæklenål nr. 3,5. Til de store figurer er 
brugt en hæklenål nr. 5. Det er muligt 
at bruge hæklenåle i andre størrelser, 
afhængig af hvor løst eller fast man 
hækler.

Fyldevat og skumgummi
Rigtigt fyldevat holder formen bedre 
end almindeligt vat og kan vaskes i 
hånden. Fyldevat kan købes i hobby-
forretninger. Til de store figurer er det 
en god idé at bruge billigt pudefyld. Til 
enkelte figurer er der anvendt skum-
gummi, som er klippet i en passende 
form.

Filt 
Til øjne, pynt osv. er der brugt hobby-
filt, som er nemt at klippe i. Filten kan 
limes eller sys på figurerne.

Nåle 
Kraftige synåle uden spids skal bru-
ges til at sy delene sammen med.

Piberensere
Piberensere kan bruges til at formgive 
dele af figurerne, eksempelvis arme 
og ben. Husk at bukke enderne, så de 
ikke stikker.

Børnesikring
De store figurer er særligt henvendt til 
små børn, da de ikke indeholder små 
dele. Det er dog stadig vigtigt at være 
opmærksom på, at delene sys rigtig 
godt fast. 
Hvis der anvendes filt til figurer til små 
børn, er det vigtigt at sy filten på. Hvis 
figurerne er til større børn, der ikke 
putter legetøjet i munden, eller blot til 
pynt, kan man nøjes med at lime filten 
på.
Vær altid opmærksom på, om legesa-
gerne har brug for vedligeholdelse.
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SUSAN ZEBR A
Susan Zebra er hæklet med garn 7 og 
hæklenål 5. Den er ca. 30 cm høj.

Hoved
1. omg (sort): start med 6 fm i en mr 
(6)
2.-5. omg: forøg hver omg med 6 fm 
(12-30)
6.-10. omg: 30 fm (30)
11. omg (hvid): 30 fm (30)
12. omg: *1 fm, 2 fm i nm* gentag  
2 gange, 22 fm, *2 fm i nm, 1 fm* gen-
tag 2 gange (34)
13. omg: *2 fm, 2 fm i nm* gentag  
2 gange, 22 fm, *2 fm i nm, 2 fm* gen-
tag 2 gange (38)
14. omg (sort): 38 fm (38)
15. omg: *3 fm, 2 fm i nm* gentag  
2 gange, 22 fm, *2 fm i nm, 3 fm* gen-
tag 2 gange (42)
16. omg: *4 fm, 2 fm i nm* gentag  
2 gange, 22 fm, *2 fm i nm, 4 fm* gen-
tag 2 gange (46)
17. omg (hvid): 46 fm (46)
18. omg: 2 fm i nm, 44 fm, 2 fm i nm 
(48)
19. omg: 48 fm (48)
20.-22. omg (sort): 48 fm (48)
23.-25. omg (hvid): 48 fm (48)
26. omg (sort): *fm tage ind, 6 fm* 
gentag 6 gange (42)
27. omg: *fm tage ind, 5 fm* gentag  
6 gange (36)
28. omg: *fm tage ind, 4 fm* gentag  
6 gange (30)
29. omg (hvid): *fm tage ind, 3 fm* 
gentag 6 gange (24)

30. omg: *fm tage ind, 2 fm* gentag  
6 gange (18), fyld med vat
31. omg: *fm tage ind, 1 fm* gentag  
6 gange (12)
32. omg: *fm tage ind* gentag 6 gange 
(6), luk af

Ører (lav 2)
1. omg (hvid): start med 4 fm i en mr (4)
2.-7. omg: forøg hver omg med 2 fm 
(6-16)
8.-10. omg: 16 fm (16)
11. omg: *fm tage ind* gentag 8 gange 
(8), luk af

Krop
1. omg (hvid): start med 6 fm i en mr (6)
2.-8. omg: forøg hver omg med 6 fm 
(12-48)
9. omg: 48 fm i bl (48)
10.-11. omg: 48 fm (48)
12.-14. omg (sort): 48 fm (48)
15. omg (hvid): 48 fm (48)
16. omg: *fm tage ind, 6 fm* gentag  
6 gange (42) 
17. omg: 42 fm (42) 
18. omg (sort): 42 fm (42) 
19. omg: *fm tage ind, 5 fm* gentag 6 
gange (36) 
20. omg: 36 fm (36) 
21.-22. omg (hvid): 36 fm (36)
23. omg: *fm tage ind, 16 fm* gentag  
2 gange (34)
24.-25. omg (sort): 34 fm (34)
26. omg: *fm tage ind, 15 fm* gentag  
2 gange (32)
27. omg (hvid): 32 fm (32)

28. omg: *fm tage ind, 14 fm* gentag  
2 gange (30)
29. omg: *fm tage ind, 13 fm* gentag  
2 gange (28)
30. omg (sort): 28 fm (28)
31. omg: *fm tage ind, 12 fm* gentag  
2 gange (26)
32. omg: *fm tage ind, 11 fm* gentag  
2 gange (24)
33.-35. omg (hvid): 24 fm (24), luk af  
og fyld med vat

Ben (lav 4)
1. omg (sort): start med 6 fm i en mr (6)
2. omg: 2 fm i hver m (12)
3. omg: *2 fm i nm, 1 fm* gentag  
6 gange (18)
4. omg: *2 fm i nm, 2 fm* gentag  
6 gange (24)
5. omg: *fm tage ind* gentages 12 
gange (12)
6.-8. omg (hvid): 12 fm (12)
9.-11. omg (sort): 12 fm (12)
12.-14. omg (hvid): 12 fm (12), fyld med 
vat, luk af

Montering
Øjnene hækles efter samme opskrift 
som Esben Elefant. Sy delene sammen. 
Manke: Træk garn igennem maskerne 
i en række bag på hovedet (2 tråde ad 
gangen). Garnets længde skal være 
mindst 35 cm. Bind knuder på garnet 
ved hver maske. 
Hale: Træk ligeledes garn gennem en 
maske på ryggen til hale. Bind knude 
på garnet.
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NIELS NÆSEHORN
Niels Næsehorn er hæklet med garn 7 
og hæklenål 5. Den er ca. 30 cm høj.

Hoved
1. omg (grå): start med 6 fm i en mr 
(6) 
2.-7. omg: forøg hver omg med 6 fm 
(12-42) 
8.-15. omg: 42 fm (42)
16. omg: *2 fm i nm, 6 fm* gentag  
6 gange (48)
17.-29. omg: 48 fm (48)
30.-36. omg: formindsk hver omg 
med 6 fm (42-6), fyld med vat og luk af

Ører (lav 2)
1. omg (grå): start med 4 fm i en mr 
(4)
2.-7. omg: forøg hver omg med 2 fm 
(6-16)
8.-10. omg: 16 fm (16)
11. omg: *fm tage ind* gentag 8 
gange (8), luk af

Lille horn 
1. omg (hvid): start med 4 fm i en mr 
(4)
2.-4. omg: forøg hver omg med 1 fm 
(5-7)
5. omg: 2 fm i de næste 2 m, 2 fm, fm 
tage ind, 1 fm (8)
6. omg: 2 fm, 2 fm i nm, 2 fm, fm tage 
ind, 1 fm (8) 
7. omg: 2 fm, 2 fm i nm, 5 fm (9), luk 
af

Stort horn 
1.-7. omg (hvid): hækles som lille horn
8. omg: 2 fm, 2 fm i de næste 2 m,  
3 fm, fm tage ind (10)
9. omg: 4 fm, 2 fm i nm, 5 fm (11)
10. omg: 5 fm, 2 fm i nm, 5 fm (12), 
luk af

Montering
Krop, ben og øjne hækles efter 
samme opskrift som Esben Elefant. 
Fold ørerne lidt sammen i bunden, idet 
de sys fast på hovedet. Sy også horn 
og øjne fast på hovedet. Sy ben fast 
på kroppen. Sy hovedet fast på krop-
pen.
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