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Nusseklud - Elvis 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Bomuldsgarn 8/4- 3 Forskellige 

farver 

- Hæklenål 2,5 

- Sikkerhedsøjne 6 mm 

- Fyld 

Mål: Nussekluden måler Ca. 23x23 cm 

Forbrug ca.:  
Fv. A: 30g 

Fv. B: 20g 

Fv. C: 10g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

M: Maske 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

Stgm: Stangmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Sm: Sammen 
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Nussekluden:  

Nussekluden er hæklet i puf-masker. Du finder en guide i hvordan man hækler puf-masker her: 

http://www.xn--tantetrd-g0a.dk/project/puff-stitches/  

 

1. Med fv. A. Lav en mr, og lav 2 lm. Hækl ”1 puf-maske i ringen efterfulgt af 1 lm”. Gentag ”til” i alt 4 

gange og afslut med 1 km.  

 

2. Lav 2 lm. Nu hækles der 1 puf-maske i det lm-mellemrum der netop er blevet lavet. Efterfulgt af 1 

lm. I næste lm-mellemrum hækles ”1 puf-maske, 1 lm, 1 puf-maske og 1 lm”. Gentag ”til” i de næste 

2 lm-mellemrum. I sidste lm-mellemrum hækles 1 puf-maske og 1 lm. Afslut med 1 km.  
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3. Lav 2 lm. Nu hækles der 1 puf-maske i det lm-mellemrum der netop er blevet lavet. Efterfulgt af 1 

lm. I næste lm-mellemrum hækles 1 puf-maske og 1 lm. Hækl ”1 puf-maske, 1 lm og 1 puf-maske 

og 1 lm i næste lm-mellemrum. I efterfølgende lm-mellemrum hækles 1 puf-maske og 1 lm”. 

Gentag ”til” 2 gange mere. I sidste lm-mellemrum hækles 1 puf-maske og 1 lm. Afslut med 1 km.  
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4. -16. Sådan gentages omgangene med 1 puf-maske, 1 lm og 1 puf-maske i hjørnerne. 1 puf-maske 

og 1 lm i siderne. Gentag til du har 16 omgange. Farveskift laves ved at garnet klippes, og der 

startes op i et hjørne med 2 lm.  

 

Der er hæklet 6 omgange med farve A, 3 omgange med farve B, 3 omgange med farve C, 2 omgange 

med farve A, 2 omgange med farve B.  

17. Fortsæt med farve B. Lav 1 lm og hækl 1 fm hele vejen rundt. 1 fm i alle puf-masker, 2 fm i alle lm-

mellemrum. I hjørnerne hækles der 2 fm, 1 lm og 2 fm. Afslut med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  
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Hovedet – Med fv. A 

1. Lav en mr og hækl 5 fm ned i ringen. (5) 

2. Hækl 2 fm i alle m omgangen rundt. (10) 

3. Hækl fm i bml omgangen rundt.  (10) 

4. Hækl fm omgangen rundt. (10) 

5. Hækl fm omgangen rundt. (10) 

6. Hækl “1 fm i de næste 4 m, 2 fm i næste m ”.  Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

7. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

8. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

9. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (15) 

10. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

11. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

12. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

13. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

14. Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

15. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

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

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

18. Hækl ” 1 fm i de næste 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

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

20. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

21. Hækl fm omgangen rundt. (42) 
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22. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

23. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

24. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

25. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, 2 fm sm ”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) Begyndt at kom fyld 

snabel og hoved. Indsæt øjnene mellem omgang 19 og 20 med 5-6 maskers mellemrum. 

26. Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm sm”, Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

27. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

28. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

29. Hækl ” 1 fm, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

30. Hækl ” 2fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) Sy hullet til. 

 

Øre: - Lav 4 stk. med fv. A 

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

2. Hækl 2 fm alle masker rundt (12) 

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

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

hæft ender.  

 

Læg 2 vrang mod vrang og hækl dem sammen i 19m. Efterlad en lang snor til montering og sy dem på 

hovedet. Gentag ved det andet øre.  
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Sy hovedet midt på kluden.  
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