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Ugle Rangle 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  2,5m  

− Bomuldsgarn 8/4  

− Fyld 

− Rasleboks 

Mål: Ca. 10 cm.  

Forbrug: Under 10 g af hver farve.  

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 
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Opskrift 

Forside:  

1. Med fv. A. Lav en mr, og hækl 6 fm ned i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m hele vejen rundt. (12) 

3. Hækl “1fm og 2 fm i næste” Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

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

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

6. Skift til fv. B.  Hækl ” 1 fm i de næste 4 m, og 2 fm i næste m” Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

7. Hækl “1fm i de næste 5 m, og 2 fm i næste m” Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

8. Hækl ” 1 fm i de næste 6 m, og 2 fm i næste m” Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

9. Hækl “1 fm i de næste 7 m, og 2 fm i næste m” Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

10. Hækl “1fm i de næste 8 m, og 2 fm i næste m” Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

11. Hækl 1 fm i de næste 18 m. 

12. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

13. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

14. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

15. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

16. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

17. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 18 m.  

Klip garnet og hæft enden.  

Bagside:  

Bagsiden hækles som forsiden men ensfarvet i fv. B 
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Øjne:  

Med hvid – Lav 2 stk.  

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m hele vejen rundt. (12) 

3. Hækl “1fm og 2 fm i næste” Gentag ”til” omgangen rundt. (18) Klip garnet og efterlad en 
lang snor til montering.  

 

Med sort – Lav 2 stk.  

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) Klip garnet og efterlad lang snor til montering.  

 

Næb:  

Med orange. 

1. Lav 4 lm. Hækl 1 km i 2.lm fra nålen, 1 fm i næste m, og 1 hstm i sidste m.  

Klip garnet og efterlad en lang snor til montering 

 

Sy øjne og næb på forsiden.  
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Læg forside og bagside vrang mod vrang, og hækl nu stykkerne sammen. Hækl fm hele vejen rundt, 

og i hjørnerne hækles 3 fm. Husk at kom fyld og rasleboks i inden den lukkes helt til.  

  
 

 

 

 

Håndtag:  

 
1.Nu hækles der luftmasker som skal fungere 
som ”Håndtag”. Indsæt nålen som på billedet 
her.  

 
2.Lav 20 lm, og spring 14 m over og hækl 1 km 
i næste m. Klip garnet og hæft ender.  
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3.Gør det samme i modsatte side.  

 
4.Hækl nu fm hele vejen rundt om uglen og 
luftmaskerne. I hjørnerne hækles 2 fm. Klip 
garnet og hæft ender.  
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