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Bjørnene Felix & Fie 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  3 

− Curly fra Go Handmade 

− Sikkerhedsøjne 12 mm 

− Sikkerhedsnæse 16mm 

− Bamsefyld 

− Bohéme Velvet fine fra Go Handmade til 

halstørklæde 

 

Forbrug – Pr stk.  

Curly: 60g (2 nøgler) 

Bohéme Velvet fine: 5g 
 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Sm: Sammen 

Lm: Luftmaske 

Stgm: Stangmaske 

 

Mål:  Ca.19 cm høj 
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Opskrift:  

Hoved: 

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 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 fm i hver m omgangen rundt. (30) 

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

8. Hækl fm i hver m omgangen rundt. (36) 

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

10. Hækl fm i hver m omgangen rundt. (42) 

11. Hækl ”1 fm i de første 6 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

12. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

13. Hækl ”1 fm i de første 8 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

14. Hækl ”1 fm i de første 9 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

15. -22. Hækl fm i hver m omgangen rundt. (66)  

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

24. Hækl fm i hver m omgangen rundt. (60) Indsæt næsen mellem omgang 4 og 5. Indsæt øjnene 

mellem omgang 11 og 12 med 9-10 maskers mellemrum.  

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

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

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

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

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

30. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) Kom fyld i hovedet, og fyld 

det helt inden hullet lukkes helt til. 

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

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

33. Hækl 2 fm sm omgangen rundt. (6) Klip garnet og sy hullet til. 
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Fordybninger ved øjne: 

 
1. Ønsker du at forme ansigtet og lave 

fordybninger ved øjnene, så gøres dette på 
følgende måde: Garnet trækkes op gennem 
hovedet, 

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

igen på den anden side af øjet. 

 
3. Træk nu nålen over i siden af det andet øje, 

og ned igen på den anden side af øjet. 

 
4. Træk nu nålen med ned gennem hovedet 

igen.   

 
5. Træk nu i de to ender og stram forsigtigt til 

indtil du har den fordybning du ønsker. Bind 
en knude. 
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Øre -Lav 2 stk. 

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 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 fm i alle m omgangen rundt. (30) 

7. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (30) 

Fold øret fladt og hækl sammen med fm. Efterlad en lang snor til montering.  

Sy ørene fast på hver side af hovedet.  

    

    

Krop: 

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

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

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

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

12. -17. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (66)  

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

19. -21. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (60)  

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

23. -24. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (54)  
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25. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

26. -27. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (48)  

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

29. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (42) 

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

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

32. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) Klip garnet og efterlad en 

lang snor til montering. 

Sy kroppen fast under hovedet.  

 

    
   

 

  Arme – Lav 2 stk.  

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

5. -6. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (24) 

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

8. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (21) 

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

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

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

12. -28. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (15) Kom fyld i hånden, fold enden fladt og hækl sammen 

med fm. Efterlad en lang snor til montering.  

Sy armene fast på hver side lige under hovedet.  
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Ben – Lav 2 stk.  

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 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. -7. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (30)  

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

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

10. -27. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (18) 

Kom fyld i benet, fold enden fladt og hækl sammen med fm. Efterlad en lang snor til montering.  

Sy benene fast under kroppen.  
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Halstørklæde: 

Hækles med Bohéme Velvet fine 

OBS: Rækkerne vendes med 2 lm – Disse erstatter ikke nogen maske.  

1. Slå 9 lm op. I 3.lm fra nålen hækles 1 stgm. Hækl stgm i alle lm rækken ud.  

2. Vend med 2 lm. Hækl stgm rækken ud. (7) 

Gentag række 2 i alt 37 gange. Klip garnet og hæft ender.  
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