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Sansefisken - Jelly 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Rainbow 8/4  

- Hæklenål 2,5 

- Rasle kugle 

- Bidering – Dyrefod 

- Sikkerhedsøjne 10 mm 

- Fyld 

Mål:  

Længde ca. 17 cm uden halekrøller, Højde ca. 

10 cm inkl. finne 

Forbrug ca.:  

Fv.1: 10g 

Fv. 2: 20g 

Fv. 3: 10g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

Sm: Sammen 
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Finne:  

Hækles med fv. 2. 

1. Lav en mr og hækl 4 fm i ringen. (4) 

2. Hækl 2 fm i alle m rundt. (8) 

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

4. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

5. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

6. Hækl ” 1 fm i de næste 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (16) 

7. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

8. Hækl ” 1 fm i de næste 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (20). Klip garnet. 

Efterlad en lang snor til montering. 

 

 

Strop til finner:  

Lav 2 stk. med fv.2  

1. Lav 5 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl 1 i lm 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) 

7. Put stroppen igennem hullet i finnen og hækl sammen med 2 fm i første m, 1 fm i de næste 2 m, 

2 fm i sidste m. Klip garnet og hæft ender.  
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Fisk:  

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

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

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

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

5. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

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

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

8. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

9. Skift til fv. 2. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (27) 

10. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

11. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (33) 

12. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

13. Skift til fv. 3. Hækl ”1 fm i de næste 11 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (39) 

14. Hækl ”1 fm i de næste 12 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

15. Hækl ”1 fm i de næste 13 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (45) 

16. Hækl ”1 fm i de næste 14 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 
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17. Skift til fv. 1. Hækl ”1 fm i de næste 15 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (51) 

18. Hækl ”1 fm i de næste 16 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

19. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

20. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

21. Skift til fv. 2. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

22. Hækl 1 fm i de næste 11 m. Nu hækles den ene finne på over de næste 6 m med fm. Hækl 1 fm i 

de næste 21 m. Nu hækles den anden finne på over de næste 6 m med fm. Hækl 1 fm i de sidste 

10 m. (54)  
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23. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

24. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

25. Skift til fv. 3. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

26. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

27. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

28. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

29. Skift til fv. 1. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

30. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

31. Hækl fm omgangen rundt (54) 

32. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

33. Skift til fv.2. Hækl fm omgangen rundt. (54) Montere nu øjnene mellem omgang 14-15 på hver 

side.  

34. Hækl ”1 fm i de næste 16 m, hækl de næste 2 m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (51) 

35. Hækl ” 1 fm i de næste 15 m, hækl de næste 2 m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

36. Hækl ” 1 fm i de næste 14 m, hækl de næste 2 m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (45) 

37. Skift til fv. 3. Hækl ” 1 fm i de næste 13 m, hækl de næste 2 m sm”. Gentag ”til” omgangen 

rundt. (42) 

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

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

40. Hækl fm omgangen rundt. (30) 

41. Skift til fv.1. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. 

(24) 

42. Hækl fm omgangen rundt. (24) 

43. Hækl fm omgangen rundt. (24) 

44. Hækl ” 1 fm i de næste 6 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (21) 

45. Skift til fv. 2. Hækl fm omgangen rundt. (21) 

46. Hækl fm omgangen rundt. (21) Kom nu fyld og evt. rasle kugle i fisken.  

47. Hækl ” 1 fm i de næste 5 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

48. Hækl fm omgangen rundt og afslut med 1 km. (18) 

49. Nu hækles halen sammen med 2 fm i hver m. (16) 
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Nu hækles ”hale-krøllerne” 

1. Lav 46 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og lav 1 

km i næste m på halestykket.  

   

 

2. Lav 46 lm. I 3. lm fra nålen hækles 2 hstm. Hækl 2 hstm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og 

lav 1 km i næste m på halestykket.  
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3. Lav 40 lm. I 2.lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og lav 1 

km i næste m på halestykket.  

 

4. Lav 36 lm. I 3. lm fra nålen hækles 2 hstm. Hækl 2 hstm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og 

lav 1 km i næste m på halestykket.  

 

5. Lav 36 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og lav 1 

km i næste m på halestykket 

 

6. Lav 32 lm. I 3. lm fra nålen hækles 2 hstm. Hækl 2 hstm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og 

lav 1 km i næste m på halestykket.  

 

7. Lav 32 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og lav 1 

km i næste m på halestykket. 

 

8. Lav 28 lm. I 3. lm fra nålen hækles 2 hstm. Hækl 2 hstm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og 

lav 1 km i næste m på halestykket. Klip garnet og hæft ender.  

 

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

Design By Tante Tråd – Copyright © 2018 – Alle rettigheder forbeholdes – www.tantetråd.dk 
 

 

Montering af finne og fordybning ved øjne:  

Sy finnen fast foroven hen over 5. og 6. farveskift som på billedet herunder. 

 

Lav evt. en fordybning ved øjnene ved at trække en snor ned bag sikkerhedsøjet og ud bag øjet på 

modsatte side. Stram let til.  

   

    

  

 

http://www.tantetråd.dk/

