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Easter Bunnies - Små 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 2,5 

− Rainbow Cotton 8/4 

− 1 sæt sikkerhedsøjne 7 mm 

− 4 træperler 12 mm 

− Bamsefyld 

− Plastgranulat 

Mål: Ca. 14 cm høj (inkl. Øre) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Forbrug ca. pr stk: 

Brun: 25g 

Lidt rosa og gul  

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Mr: Magisk ring 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 

Hstm: Halvstangmaske 
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Krop:  

Med brun 

 

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. Denne omgang hækles i bagerste maskeled. 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. – 15. Hækl fm rundt (42) 

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

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

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

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

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

Afslut ikke, da vi skal hækle videre herfra.  

 

 

 

Kom plastgranulat i bunden, og fyld derefter kroppen med bamsefyld. 
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Hoved:  

1. Hækl 2 fm i alle masker rundt (30) 

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

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

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

5. -8. Hækl fm rundt (48) 

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

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

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

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

13. Hækl “1 fm i næste 2 m, 2 fm sammen” Gentag rundt (18) Indsæt sikkerhedsøjne imellem 

omgang 7-8 med 4-5 maskers mellemrum. Begynd at fylde hovedet, og fyld det helt inden 

hullet bliver hæklet helt til. 

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

15. Hækl 2 fm sammen omgangen rundt (6) 

Sy hullet til. 
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Ben og arme: 

Med brun. Lav 2 stk. 

Lav en luftmaskerække med 50 lm. I 2.lm fra nålem hækles 1 km. Hækl km rækken ud.  

 

 

 

Træk den ene ende af luftmaskesnor ud gennem omgang 7 på kroppen, og den anden ende med 6-7 

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

Træk den anden snor igennem lige under hovedet, sæt perlerne på og bind en knude i hver ende.  
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Fordybning – Øjne: 

Lav evt. fordybninger ved øjnene på følgende måde: 

 
1. Med brun garn trækkes nålen ud i siden på 

det ene øje,  

 
2. Stik nålen ned i den anden side af øjet og 

træk lidt til.  
 

 
3. Stik nålen ud ved siden af det andet øje.  

 
4. og ned igen i den anden side af øjet.  

 

 
5. Træk lidt til så øjnene trækkes lidt ind og der 

dannes fordybninger.  

 

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

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

Øre:  

Med brun – Lav 2 stk.  

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

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

3. Hækl 1 fm i alle m omgangen rundt. (12) 

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

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

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

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

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

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

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

11. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (15) 

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

13. Hækl fm i alle m omgangen rundt. (12) 

14. Hækl ”1 fm i de første 4 m, 2 fm sm”. Gentag rundt. (10) 

15. Hækl fm omgangen rundt. (10) 

Hækl sammen med fm og efterlad en lang snor til montering.  

Sy ørene på hovedet og brodere en snude med rosa.  
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Sløjfe:  

Lav 15 lm, og saml til en ring med 1 km.  

Lav 1 lm og hækl hstm omgangen rundt og afslut med 1 km.  

Lav 1 lm og hækl hstm omgangen rundt og afslut med 1 km. Efterlad en lang snor til montering. 

Sno snoren et par gange omkring stykket midt på, så sløjfeformen dannes. Sy sløjfen foran øret på 

haren.  
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