
 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2020 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 

Tumle Nissepige 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

Materialer 
Rainbow 8/4 - Fv. 03, 06, 15 og 86 
Hæklenål 2,5 
Tumlebold 6,5 x 7,5 cm 
Fyld 
Sikkerhedsøjne 6 mm 
Sytråd til mund 
 
Forbrug ca. 
Fv. A Grå: 10g 
Fv. B Nude: 10g 
Fv. C Rød: 27g 
Fv. D Brun: 6,5 meter 
  

Mål: Ca.15 cm høj 
 
Forkortelser 
Mr: Magisk ring 
Lm: Luftmaske 
M: Maske 
Fm: Fastmaske 
Km: Kædemasker 
Sm: Sammen 
Stgm: Stangmaske 
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Opskrift – Billedvejledning findes nederst i opskriften. 

Bunden af kroppen - Med fv. A 

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 
2. Hækl 2 fm i hver m omgangen 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 2 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (24)  
5. “Hækl 1 fm i de 3 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (30)  
6. “Hækl 1 fm i de 4 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (36)  
7. “Hækl 1 fm i de 5 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (42)  
8. “Hækl 1 fm i de 6 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (48)  
9. “Hækl 1 fm i de 7 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (54)  
10. - 18. Hækl fm omgangen rundt. (54) Afslut omgangen med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  

 

 

 
Hoved og øverste del af kroppen - Start med fv. B 

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 
2. Hækl 2 fm i hver m omgangen 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 2 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (24)  
5. “Hækl 1 fm i de 3 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (30)  
6. “Hækl 1 fm i de 4 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (36)  
7. “Hækl 1 fm i de 5 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (42)  
8. - 14. Hækl fm omgangen rundt. (42)  
15. “Hækl 1 fm i de første 5 m, hækl fm sm”. Gentag “til” omgangen rundt. (36) 
16. “Hækl 1 fm i de første 4 m, hækl fm sm”. Gentag “til” omgangen rundt. (30) 
17. “Hækl 1 fm i de første 3 m, hækl fm sm”. Gentag “til” omgangen rundt. (24)  

Indsæt øjnene mellem omgang 11 og 12 med 4-5 maskers mellemrum. 
18. “Hækl 1 fm i de første 2 m, hækl fm sm”. Gentag “til” omgangen rundt. (18) 
19. Skift til fv. C. “Hækl 1 fm i de 2 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (24)  
20. “Hækl 1 fm i de 3 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (30)  
21. “Hækl 1 fm i de 9 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (33)  
22. “Hækl 1 fm i de 10 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (36)  
23. “Hækl 1 fm i de 11 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (39)  
24. “Hækl 1 fm i de 12 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (42) 
25. “Hækl 1 fm i de 13 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (45)  
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26. “Hækl 1 fm i de 14 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (48)  
27. “Hækl 1 fm i de 15 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (51)  
28. “Hækl 1 fm i de 16 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (54)  
29.  Hækl fm omgangen rundt. (54) Afslut med 1 km. Klip ikke garnet, da bund og krop skal hækles 

sammen og nederdelen laves.  
Kom fyld i hovedet. 

 

 

 
Lav fordybninger ved øjnene på følgende måde:  

 
1. Med fv. B trækkes nålen ud på højre side af det 
ene øje.  

 
2. Stik nålen ned i venstre side på øjet. 
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3. Stik nålen ud på højre side af det andet øje.  

 
4. Stik nålen ned i venstre side af øjet.  

 
5. Stram let til du har den ønskede fordybning.  

 
6. Bind en knude og gem enderne inden i 
hovedet.  

 
Brodere en lille næse med fv. B. 
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Montering og nederdel: 

1. Kom tumblebolden i og hækl bund og krop sammen med fm. Afslut med 1 km. (54) 

  

 

2. Lav 1 lm. “Hækl 1 fm i de førse 8 m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 
km. (60) 

 

 

3. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 
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4. Lav 1 lm. “Spring 1 m over, hækl 7 stgm i næste m. Spring 1 m over og hækl 1 km i næste m”. 
Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  

 
1. Lav 1 lm, 

 
2. “Spring 1 m over. 

 
3. Hækl 7 stgm i næste m.  

 
4. Spring 1 m over. 

 
5. Hækl 1 km i næste m”.  

 
6. “Spring 1 m over. 
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7. Hækl 7 stgm i næste m. 

 
8.  Spring 1 m over og hækl 1 km i næste m”.  

 
9. Sådan. 

 
10. Gentag “til” omgangen rundt. Afslut med 1 
km.  

 
11. Klip garnet og hæft ender.   
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Lav evt. en lille mund med sytråd og giv hende røde kinder med “kindrødt”.  

 

 

 
Hue - Med fv. C 

1. Lav en mr og hækl 4 fm i ringen. (4) 
2. “Hækl 1 fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (6) 
3. Hækl fm omgangen rundt. (6)  
4. “Hækl 1 fm i de 2 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (8) 
5. Hækl fm omgangen rundt. (8)  
6. “Hækl 1 fm i de 3 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (10)  
7. Hækl fm omgangen rundt. (10) 
8. “Hækl 1 fm i de 4 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (12) 
9. Hækl fm omgangen rundt. (12) 
10. “Hækl 1 fm i de 5 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (14) 
11. Hækl fm omgangen rundt. (14) 
12. “Hækl 1 fm i de 6 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (16) 
13. Hækl fm omgangen rundt. (16) 
14. “Hækl 1 fm i de 7 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (18) 
15. Hækl fm omgangen rundt. (18) 
16. “Hækl 1 fm i de 8 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (20) 
17. Hækl fm omgangen rundt. (20) 
18. “Hækl 1 fm i de 9 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (22) 
19. Hækl fm omgangen rundt. (22) 
20. “Hækl 1 fm i de 10 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (24) 
21. Hækl fm omgangen rundt. (24) 
22. “Hækl 1 fm i de 5 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (28) 
23. Hækl fm omgangen rundt. (28) 
24. “Hækl 1 fm i de 6 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (32) 
25. Hækl fm omgangen rundt. (32) 
26. “Hækl 1 fm i de 7 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (36) 
27. Hækl fm omgangen rundt. (36) 
28. “Hækl 1 fm i de 8 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (40) 
29. Hækl fm omgangen rundt. (40) 
30. Hækl fm omgangen rundt. (40) 
31. “Hækl 1 fm i de 19 første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (42) 
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32. - 35. Hækl fm omgangen rundt. (42) Sidste omgang afsluttes med 1 km. Klip garnet og efterlad 
en lang snor til montering. 

 

 

Hår med fv. D:  
Klip 18 stykker på ca. 35 cm. Sy det fast på hovedet som vist herunder. Sæt huen på hovedet. Lav en 
fletning i hver side. Bind en sløjfe med fv. C. Klip længderne til.  
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Ri huen fast på hovedet. Buk huen så spisen vipper ned foran og ri den fast.  

 

 

 
Arme - Lav 2 stk. - Start med fv. B 

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 
2. “Hækl 1 fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag “til” omgangen rundt. (9) 
3. - 4. Hækl fm omgangen rundt. (9) 
5. Skift til fv. C. Hækl fm omgangen rundt. (9) 
6. - 19. Hækl fm omgangen rundt. (9)  

Hækl åbningen sammen med fm og efterlad en lang snor til montering. Sy armene fast under hovedet i 
hver side. Ri armene fast på kroppen ned langs siden. 
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Halstørklæde - Med farve A.  

1. Slå 80 lm op. Hækl 1 stgm i 3.lm fra nålen. Hækl stgm rækken ud.  
Klip garnet og hæft ender. 
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