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Genert huenisse - stor 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 2,5 

− Rainbow Cotton 8/4 

− Lammy Polar 

− Plastgranulat 

− Bamsefyld 

Mål: Ca. 20 cm høj. 

 

Forbrug: Ca. 

− Mørk rød - 50g. 

− Grå – 50 g. 

− Nude – 5 g. 

− Polar - 5 g 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Km: Kædemaske 
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Opskrift:  

Krop:  Med grå 

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

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt.  (12) 

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

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

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

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

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

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

9. Hækl "1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (54)  

10. Hækl "1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (60)  

11. Hækl "1 fm i næste 9 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (66)  

12. Hækl "1 fm i næste 10 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (72)  

13. Hækl "1 fm i næste 11 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (78)  

14. Hækl "1 fm i næste 12 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (84)  

15. Hækl "1 fm i næste 13 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (90)  

16. Denne omgang hækles i bml, uden udtagninger. (90) 

17. -27. Hækl fm rundt (90) 

28. Hækl ”1 fm i de næste 13 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (84) 

29. Hækl fm rundt (84) 

30. Hækl fm rundt (84) 

31. Hækl ”1 fm i de næste 12 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (78) 

32. Hækl fm rundt (78) 

33. Hækl ”1 fm i de næste 11 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (72) 

34. Hækl fm rundt (72) 

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

36. Hækl fm rundt (66) 

37. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

38. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54)  

39. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

40. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42)  

Kom nu plastgranulat i bunden og fyld resten af kroppen med bamsefyld.  

41. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

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

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

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

45. Hækl ”1 fm, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

46. Hækl ”2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) 

47. Sy hullet til, klip og hæft enden 
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Hue: Med rød 

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

2. Hækl fm rundt (6) 

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

8. Hækl fm rundt (15) 

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

10. Hækl fm rundt (18) 

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

12. Hækl fm rundt (21) 

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

14. Hækl fm rundt (24) 

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

16. Hækl fm rundt (27) 

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

18. Hækl fm rundt (30) 

19. Hækl ”1 fm i næste 9 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (33) 

20. Hækl fm rundt (33) 

21. Hækl ”1 fm i næste 10 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (36) 
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22. Hækl fm rundt (36) 

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

24. Hækl fm rundt (42) 

25. Hækl fm rundt (42) 

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

27. Hækl fm rundt (48) 

28. Hækl fm rundt (48) 

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

30. Hækl fm rundt (54) 

31. Hækl fm rundt (54) 

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

33. Hækl fm rundt (60) 

34. Hækl fm rundt (60) 

35. Hækl ”1 fm i næste 9 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (66) 

36. Hækl fm rundt (66) 

37. Hækl fm rundt (66) 

38. Hækl ”1 fm i næste 10 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (72) 

39. Hækl fm rundt (72) 

40. Hækl fm rundt (72) 

41. Hækl ”1 fm i næste 11 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (78) 

42. Hækl fm rundt (78) 

43. Hækl fm rundt (78) 

44. Hækl ”1 fm i næste 12 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (84) 

45. Hækl fm rundt (84) 

46. Hækl fm rundt (84) 

47. Hækl fm rundt (84) 

48. Hækl fm rundt (84) 

49. Hækl fm rundt (84) 

50. Hækl ”1 fm i næste 13 m, 2 fm i næste m” Gentag rundt (90) 

51. Hækl fm rundt (90) 
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52. Hækl fm rundt (90) 

53. Hækl fm rundt (90) Efterlad en lang snor til at sy huen fast senere.  

 

 
 

Næse: - Med nude 

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

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (12) 

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

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

5. Hækl fm rundt (24) 

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

7. Hækl ”1 fm, 2 fm sammen”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) Fyld næsen med fyld og efterlad 

en lang snor til montering.  
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Skæg: 

- med Polar 

Klip 6 x 20 cm Polar. Fold det på midten så det ligger dobbelt.  

 

 

Indsæt garnet mellem omgang 24 og 25 som vist herunder:  

 
1. Brug hæklenålen til at trække garnet med 

igennem maskerne.  

 
2. Hiv det halvt igennem så der er dobbelt snor 

på begge sider af masken.  

 
3. Gentag i alt i 6 masker ved siden af hinanden.  

 
4. Sy næsen fast over skægget.  
 

http://www.tantetråd.dk/


 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2019 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 

 
5. Ri huen fast rundt i kanten.  
 

 
6. Del garnet så det bliver uldent.  

 
7. Børst det evt. let med en kam.   

 
8. Sådan. 
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