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Hæklede store drillenisser 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 2.5 

 Rainbow Cotton 8/4 

 Twist garn fra Go Handmade 

 2 sæt sikkerhedsøjne 7mm 

 8 træperler 15mm 

 Bamsefyld 

 Plastgranulat 

 2 træknapper 12mm 

 Sytråd eller broderigarn 

Mål: 14-15 cm 

 

Køb garn og tilbehør her: 

http://shop.hobbii.dk/store-nisser 

 

 

 

 

 

Forbrug: - Dreng/Pige 

Mørk rød ca. 25g/30g 

Mørk grå ca. 8g/8g 

Nude ca. 10g/10g 

Natur ca. 2g/2g 

Lysegrå ca. 4g 

Mørkebrun Twist garn ca. 4meter 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Km: kædemaske 
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Grundopskrift – bruges til både dreng og pige. 

Ben og arme: 

Lav en luftmaskerække i rød med 60 lm. Det er til benene. Hækl kædemasker tilbage i alle 

luftmaskerne. Klip garnet og hæft ender. 

Lav en luftmaske række i mørkegrå med 60 lm. Det er til armene. Hækl kædemasker tilbage i alle 

luftmaskerne. Klip garnet og hæft ender. 

Vi vender tilbage når de skal monteres. 

Krop: Med rød 

1. Lav en magisk ring, og hækl 6 fm ned i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt (12) 

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

4. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (24) 

5. Hækl “1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (30) 

6. Hækl “1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (36) 

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

8. Hækl i bagerste maskeled “1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (48) 

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

10. Hækl fm rundt (54) 

11. Hækl fm rundt (54) 

12. Hækl fm rundt (54) 

13. Hækl fm rundt (54) 

14. Hækl fm rundt (54) 

15. Hækl ”1 fm i næste 7 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (48) 

16. Skift til gråt garn. Hækl fm rundt i bagerste maskeled (48) 

17. Hækl fm rundt (48) 

18. Hækl fm rundt (48) 

19. Hækl fm rundt (48) 

20. Hækl fm rundt (48) 

21. Hækl ”1 fm i næste 6 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (42) 

22. Hækl fm rundt (42) 

23. Hækl ”1 fm i næste 5 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (36) 

24. Hækl ”1 fm i næste 4 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (30) 

25. Hækl “1 fm i næste 3 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (24) 

26. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (18) 

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra. 
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Kom plastgranulat i bunden, og fyld derefter kroppen med bamsefyld 

 

Hoved: Med nude fortsættes nu.  

1. Hækl 2 fm i alle masker rundt (36) 

2. Hækl “1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (42) 

3. Hækl “1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (48) 

4. Hækl “1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (54) 

5. Hækl “1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (60) 

6. Hækl fm rundt (60) 

7. Hækl fm rundt (60) 

8. Hækl fm rundt (60) 

9. Hækl fm rundt (60) 

10. Hækl fm rundt (60) 

11. Hækl “1 fm i næste 8 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (54) 

12. Hækl “1 fm i næste 7 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (48) 

13. Hækl “1 fm i næste 6 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (42) – Montér nu øjnene mellem omgang 

9-10 med 2 maskers mellemrum. 

14. Hækl “1 fm i næste 5 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (36) 

15. Hækl “1 fm i næste 4 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (30) 

16. Hækl “1fm i næste 3 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (24) Fyld hovedet helt inden hullet bliver 

lukket helt til. 

17. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (18) 

18. Hækl “1 fm, 2 fm sammen” Gentag rundt (12) 

19. Hækl 2 fm sammen omgangen rundt (6) 

Sy hullet til. 
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Indsæt nu benene. Træk den ene ende luftmaskesnor ud i omgang 6, og den anden ende med 7-8 

maskers mellemrum. Sæt perlerne på og bind en knude i hver ende. 

  
 

Træk nu luftmaskerækken til armene ud igennem den ene side 2 omgange nede fra hovedet, og ud i 

den anden side også. Sæt perlerne på og bind en knude. 
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Hue: Med rød 

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

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

3. Hækl fm rundt (9) 

4. Hækl fm rundt (9) 

5. Hækl ”1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (12) 

6. Hækl fm rundt (12) 

7. Hækl fm rundt (12) 

8. Hækl ”1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (15) 

9. Hækl fm rundt (15) 

10. Hækl fm rundt (15) 

11. Hækl ”1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (18) 

12. Hækl fm rundt (18) 

13. Hækl fm rundt (18) 

14. Hækl ”1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (21) 

15. Hækl fm rundt (21) 

16. Hækl fm rundt (21) 

17. Hækl ”1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (24) 

18. Hækl fm rundt (24) 

19. Hækl fm rundt (24) 

20. Hækl ”1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (27) 

21. Hækl fm rundt (27) 

22. Hækl fm rundt (27) 

23. Hækl ”1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (30) 

24. Hækl fm rundt (30) 

25. Hækl fm rundt (30) 

26. Hækl ”1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (36) 

27. Hækl fm rundt (36) 

28. Hækl fm rundt (36) 

29. Hækl ”1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (42) 

 

30. Hækl fm rundt (42) 
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31. Hækl fm rundt (42) 

32. Hækl ”1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (48) 

33. Hækl fm rundt (48) 

34. Hækl fm rundt (48) 

35. Hækl ”1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (54) 

36. Hækl fm rundt (54) 

37. Hækl fm rundt (54) 

38. Hækl ”1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (60) 

39. Hækl fm rundt (60) 

40. Hækl fm rundt (60) 

41. Hækl fm rundt (60) 

42. Hækl fm rundt (60) 

43. Hækl “1 fm i næste 8 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (54) 

44. Hækl fm rundt (54) 

Efterlad en lang snor til at sy huen på hovedet. 

Lav evt. en lille kvast og sy på spidsen af huen.  
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Opskrift – Dreng:  

Følg grundopskriften længere oppe, på arme/ben samt krop/hoved og fortsæt nu således 

 

Selebukser: Med rød 

Denne omgang hækles i maskeleddet fra omgang 16. Indsæt garnet i en af maskerne.  Hækl 

kædemasker hele vejen rundt. Hæft enden. 

 

     

Indsæt garnet foran på nissen hvor du ønsker din ene sele skal være, lav luftmasker så det passer med 

at de kan nå om på ryggen evt. på kryds. Sy fast, og hæft enden. 

 

     

Gør det samme ved den anden sele. Sy evt. knapper på foran. 
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Sæt nu huen på hovedet, og sy rundt i kanten så den bliver siddende. Sy evt. spidsen fast på huen så 

den sidder foldet ned på hovedet. 
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Halstørklæde: Med lysegrå 

1. Slå 60 lm op. Hækl 1 fm i 2. lm fra nålen, og hækl fm rækken ud. 

2. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. 

3. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud. Klip garnet, og hæft enden.  

     

Brodér munden og giv evt. kinderne lidt “kindrødt”. 

 

Opskrift – Pige:  

Følg grundopskriften længere oppe, på arme/ben samt krop/hoved og fortsæt nu således 

 

Nederdel: Med rød 

 

1. Vend nissen med bunden i vejret. Indsæt garnet i maskerne fra omgang 16. Denne omgang hækles 

i maskeleddet fra omgang 16. Hækl fastmasker hele vejen rundt. Afslut med 1 km.  
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2. Lav 2 lm, og hækl 1 stgm ned i samme maske, hækl nu 2 stgm hele vejen rundt. Afslut med 1 km. 

 

3. Lav 2 lm, og hækl stgm hele vejen rundt. Afslut med 1 km. 

 

4. Lav 1 lm, hækl ”1 fm i næste 2 m, 2 fm sammen” Gentag rundt. Afslut med 1 km 

Klip og hæft enden. 
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Hår: Med mørkebrun twist garn 

Klip 20 stk. mørkebrun twist garn stykker á ca. 20 cm. Læg det hen over hovedet. Sy håret fast ved at 

sy nogle sting hen over midten.  

     

Sæt huen på, og sy den fast med et par sting rundt om hovedet. Lav rottehaler i håret og klip længden 

til. Brodér munden og giv evt. kinderne lidt “kindrødt”. 
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