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Anden Alfred med spilledåse 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 3,5 

− Rainbow Cotton 8/4 – dobbelt tråd eller 

Rainbow Cotton 8/8 

− 2 stk. sikkerhedsøjne 14 mm 

− 1 sæt bidering – Andefødder 

− Bamsefyld 

− 1 x Træperle 20mm 

− Spilledåse 

 

 

Mål:  Ca. 20 cm høj 

 

Forbrug:  

Farve A: Ca. 110 g. 

Farve B: Ca. 5-6 g. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Sm: Sammen 
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Opskrift: 

Hækles der med Rainbow Cotton 8/4 hækles der med dobbelt tråd, og enkelt tråd med Rainbow 

Cotton 8/8 

Næb:  

Med farve B 

Lav 8 lm. 

1. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl 1 fm i de næste 5 m. I sidste m hækles 3 fm. Nu hækles på den 

anden side af din lm-række. Hækl 1 fm i de næste 5 m. Hækl 2 fm i sidste m. (16) 

2. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

3. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

4. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

5. Hækl 1 fm i de første 3 m. Hækl 2 fm i de næste 2 m. Hækl 1 fm i de sidste 11 m. (18) 

6. Hækl fm omgangen rundt. (18) – Efterlad en lang snor til montering.  

 

Hoved: - Hækles med farve A 

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

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

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

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

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

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

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

8. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

9. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

10. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

11. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

12. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (72) 

13. -21 Hækl fm omgangen rundt. (72) 

22. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

23. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

24. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

25. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

26. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

27. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

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

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

30. Hækl fm omgangen rundt. (24) Klip ikke garnet. Sæt øjne mellem omgang 16 og 17 med 12 

maskers mellemrum. Kom fyld i hovedet.  
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Montering af næb og øjne:  

 
1. Sæt øjne mellem omgang 16 og 17 med 12 

maskers mellemrum. 
 

 
2. Nu monteres næbet.  

 
3. Sy næbet fast mellem øjnene og et par 

omgange lidt længere nede.  
 

 
4. Sådan.  

 
5. Ønsker du at forme ansigtet og lave 

fordybninger ved øjnene, så gøres dette på 
følgende måde: Med farve A trækker du 
nålen op gennem hovedet,  

 
6. og ud ved højre side af det ene øje, og ind 

igen på den anden side af øjet.  
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7. Træk nu nålen over i siden af det andet 

øje,  
 

 
8. og ned igen på den anden side af øjet. 

 
9. Træk nu nålen med ned gennem hovedet 

igen.  Træk nu i de to ender og stram 
forsigtigt til indtil du har den fordybning 
du ønsker.  

 
10. Bind en knude. Der er nu lavet 

fordybninger ved øjnene. 

 
11. Giv evt. Alfred lidt røde kinder med en 

farveblyant eller lidt ”kindrød” (makeup) 
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Krop:  

Fortsæt hvor du slap og hækl nu kroppen.  

31. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (48) 

32. Hækl fm omgangen rundt. (48) 

33. Hækl fm omgangen rundt. (48) 

34. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

35. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

36. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

37. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

38. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

39. – 46. Hækl fm omgangen rundt. (60) 

47. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

 
Sæt en perle fast på snoren til musikdåsen, og 
bind en knude.  

 
Kom nu musikdåsen inden i anden, og kom fyld 
omkring den, inden hullet bliver lukket helt til.  

 

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

49. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

50. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

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

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

kroppen helt inden hullet hækles helt sammen.  

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

54. Hækl ”1 fm i næste m, hækl de næste 2 fm sm.” Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

55. Hækl ”2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) Sy hullet til, og hæft enden. 

http://www.tantetråd.dk/


 

6 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 

 

Montering af fødder:  

Med farve A hækles 2 stk. stopper til montering af fødderne.  

1. Lav 4 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm rækken ud. (3) 

2. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (3) 

3. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (3) 

4. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (3) 

5. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (3) 

6. Vend med 1 lm. Hækl fm rækken ud (3) 

 
1. Hækl 1 din stop. Klip garnet, og efterlad en 

lang snor til montering.   

 
2. Træk det lille stykke ind gennem hullet og 

fold det som vist på billedet her.  
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3. Sy stykket sammen,  

 

 
4. og sy den fast under anden.  

 
5. Gentag dette ved begge fødder.  

 

 

Vinger:  

Med farve A – Lav 2 stk.  

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

2. Hækl 2 fm i alle m rundt. (12) 

3. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

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

5. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

6. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

7. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

8. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

9. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” i alt 4 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 

2 fm sm”. Gentag ”til” i alt 3 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

10. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” i alt 3 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 

2 fm sm”. Gentag ”til” i alt 4 gange. Hækl 1 fm i sidste m. 

11. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” i alt 4 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 

2 fm sm”. Gentag ”til” i alt 3 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

12. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” i alt 3 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 

2 fm sm”. Gentag ”til” i alt 4 gange. Hækl 1 fm i sidste m. 
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13. Hækl fm omgangen rundt.  

14. Hækl fm omgangen rundt.  

Fold vingen fladt og hækl nu bunden sammen.  

 
1. Vingerne er nu klar til montering.  

 
2. Sy den ene vinge fast på siden, ca. 3 omgange 

nede på kroppen.  
 

 
3. Gentag på den anden side.  

 

 

 

 

Krøller:  

Krøllerne laves med farve A. Der laves 3 forskellige størrelser til pandehår, samt 3 ens størrelser til 

halen.  

Krøller til pandehåret: 

1. Lav 13 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle masker rækken ud. Klip og efterlad en 

lang snor til montering.  

2. Lav 11 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle masker rækken ud. Klip og efterlad en 

lang snor til montering. 

3. Lav 9 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle masker rækken ud. Klip og efterlad en 

lang snor til montering. 
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Krøller til halen:  

1. Lav 9 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle masker rækken ud. Klip og efterlad en 

lang snor til montering.  

Lav 3 af disse.  

 
1. Sy krøllerne fast øverst på hovedet.  

 
 

 
2. Samt bagpå.  
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