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2 benet kanin med spilledåse 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  2,5 

− Bomuldsgarn 8/4  

− Spilledåse 

− Træperle 20 mm 

− Fyld 

Mål: Ca 

Forbrug: Ca.  

Fv. A: 25g 

Fv. B: 50g 

Lidt hvid til sløjfer og sort til øjne og snude 

 

 

 

 

Forkortelser: 

 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 
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Ben - Lav 2 stk. med fv. A.  

1. Lav en mr og hækl 6 fm ned 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 rundt. (18) 

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

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

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

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

8. – 24.Hækl fm i alle m omgangen rundt. (42) 

Afslut, og lav 1 ben mere. Den skal dog ikke afsluttes. 

 

Sæt de 2 ben sammen med 1 km, og nu hækles der rundt om begge ben.  

    

 

 

 Ben/krop 

1. -4. Hækl fm i alle m omgangen rundt (84) 

5. Skift til fv. B. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (84) 

6. – 32. Hækl fm i alle m omgangen rundt (84) Kom nu fyld i benene og indsæt spilledåsen. Træk 

snoren fra spille dåsen ud mellem kaninens ben og sæt en træperle på snoren. Kom fyld rundt 

om spilledåsen. Kom fyld i løbende inden der lukkes helt til.  
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33. Hækl ”1 fm i de første 12 m, 2 fm sm”.  Gentag ”til” omgangen rundt. (78) 

34. Hækl ”1 fm i de første 11 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (72) 

35. Hækl ”1 fm i de første 10 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

36. Hækl ”1 fm i de første 9 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

37. Hækl ”1 fm i de første 8 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

38. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

39. Hækl ”1 fm i de første 6 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

40. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

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

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

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

44. Hækl ”1 fm i første m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

45. Hækl 2 fm sm omgangen rundt. (6) Sy hullet til og hæft enden.  

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2015 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 

 

 

Øre: Lav 2 stk. med fv.B. 

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

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

3. Hækl ”1 fm i de første 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

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

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

6. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (21) 

7. Hækl ”1 fm i de første 6 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

8. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (27) 

9. Hækl ”1 fm i de første 8 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

10. Hækl ”1 fm i de første 9 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (33) 

11. Hækl ”1 fm i de første 10 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

12. -21- Hækl fm i alle m omgangen rundt. (36) 

22. Hækl ”1 fm i de første 10 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (33) 

23. Hækl ”1 fm i de første 9 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

24. Hækl ”1 fm i de første 8 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (27) 

25. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

26. Hækl ”1 fm i de første 6 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (21) 

27. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

28. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (18) 

Afslut og sy ørene med kaninen 
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Sløjfer – Lav 2 stk. med fv. C.  

1. Slå 20 lm op og saml dem til en ring med 1 km.  

Hækl 7 omgange med fm rundt. Sidste omgang afsluttes med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  

 
1. Der er hæklet 7 omgange med fm.  

 
2. Indsæt en nål med garn som på billedet og 

træk igennem stykket. 

 
3. Sno garnet om sløjfen og træk godt til.  

 

 
4. Sy sløjferne fast ved ørene på kaninen.  
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Brodere næse og øjne med sort som på billederne herunder.  
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