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Sanse Sommerfugl 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Rainbow 8/4, Print eller Stonewash 

- Hæklenål 2,5 

- Rasle kugle 24mm 

- Bidering – Dyrefod 

- Sikkerhedsøjne 7 mm 

- Fyld 

Mål: Ca. 16 cm lang uden følehorn 

Forbrug ca.:  

Sommerfugl 25g 

Hat 7g 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

Sm: Sammen 

Stgm: Stangmaske 
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Opskrift  

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

2. Hækl 2 fm i alle m 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 fm omgangen rundt. (42) 

9. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

10. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

11. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

12. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

13. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

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

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

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

øjnene mellem omgang 9 og 10 med 3-4 maskers mellemrum.  

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

fyld og raslekuglen i.  

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

19. Hækl 2 fm i alle m rundt. (24) 

20. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

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

22. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

23. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

24. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

25. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

26. Hækl fm omgangen rundt. (36) 

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

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

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

30. Hækl ”1 fm i den første m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) Kom mere 

fyld i.  

31. Hækl 2 fm i alle m rundt. (24) 

32. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

33. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

34. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

35. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

36. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

37. Hækl ”1 fm i de første 3 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 
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38. Hækl ”1 fm i de første 2 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

39. Hækl 2 fm sm omgangen rundt. (9) Kom mere fyld i.  

40. Hækl 2 fm omgangen rundt. (18) 

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

42. Hækl fm omgangen rundt. (24) 

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

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

45. Hækl ”1 fm i de første 3 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) Kom 

mere fyld i.  

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

47. Hækl ”1 fm i første m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) Klip garnet og 

sy hullet til. Hæft enden.  

 

Bånd til vinger 

1. Lav 5 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm rækken ud. (4) 

2. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle m. (4) 

3. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle m. (4) 

4. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle m. (4) 

5. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle m. (4) 

6. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i alle m. (4) 

Put stykket igennem hullet på vingen og hækl det sammen med 4 fm 
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7. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

8. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

9. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

10. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

11. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

12. Vend med 1 lm. Hækl fm i alle m. (4) 

Sy nu den anden vinge på og sy vingerne på sommerfuglen som på det sidste billede herunder.  
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Følehorn 

Lav 2 stk.  

Lav 15 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 km. Hækl km rækken ud. Efterlad en lang snor til montering. Bind 

en knude øverst på følehornene. Sy dem fast mellem omgang 4 og 5 med 4 maskers mellemrum. 

   

    

 

Ansigt:  

Lav evt. fordybninger under øjnene ved at trække en snor ud i siden af det ene øje og ned i den anden 

side. Gentag ved det andet øje og stram let til. Hæft ender. 
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Brodere evt. en mund med sytråd, og giv kinderne lidt ”kindrød” med lidt makeup.  

 

 

Hat:  

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

2. Hækl 2 fm i alle m 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 fm omgangen rundt. (42) 

9. Hækl 1 fm i de første 17 m. Hækl 1 km i de næste 2 m, 1 fm i de efterfølgende 4 m, 1 km i de 

næste 2 m. Hækl 1 fm i de sidste 17 m. (42) 

10. Hækl 1 fm i de første 17 m. Lav 2 lm og spring 2 m over (de 2 km du lavede i forrige omgang.) 

Hækl 1 fm i de næste 4 m. Lav 2 lm og spring 2 m over (de 2 km du lavede i forrige omgang.) 

Hækl 1 fm i de sidste 17 m. (42) 

11. Hækl fm omgangen rundt. (42) 

12. Hækl fm omgangen rundt. (42) 
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13. Lav 1 km. ”Spring 1 m over, hækl 6 stgm i næste m, spring 1 m over, hækl 1 km i næste m”. 

Gentag ”til” omgangen rundt. Spring 2 m over og afslut med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  
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