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Snuggle-fanten 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Hobbii Baby Snuggle 

- Hæklenål 6 

- Sikkerhedsøjne 16 mm 

- Lidt hvid bomuldsgarn 

- Fyld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Ca. 41 cm lang 
 

Forbrug ca.: 130g (2 nøgler) 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Sm: Sammen 
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Opskrift 

1. Lav en mr. Hækl 4 fm i ringen. (4)  

2. Hækl fm omgangen rundt. (4) 

3. Hækl fm omgangen rundt. (4) 

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

5. Hækl fm omgangen rundt. (6) 

6. Hækl fm omgangen rundt. (6) 

7. Hækl fm omgangen rundt. (6) 

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

9. Hækl fm omgangen rundt. (8) 

10. Hækl fm omgangen rundt. (8) 

11. Hækl fm omgangen rundt. (8) 

12. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (10) 

13. Hækl fm omgangen rundt. (10) 

14. Hækl ”1 fm i de første 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (12) 

15. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

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

17. Hækl fm omgangen rundt. (15) 

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

19. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

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

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

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

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

24. -29. Hækl fm omgangen rundt. (42)  

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

31. Hækl fm omgangen rundt. (36)  

 

Kom fyld i snablen og indsæt øjnene imellem omgang 22 og 23 med 4 til 5 maskers mellemrum.  

 

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

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

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

 

Afslut ikke.  

Fyld snabel og hovedet helt. Lav fordybninger ved øjnene.  
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1. Kom fyld i snablen og hovedet. 

 

 

 
2. Lav fordybninger med nål og hvidt 

bomuldsgarn.  
Træk nålen ud på den ene side af øjet.  
 

 
3. Stik nålen ned på den anden side af øjet, og 

stram lidt til.   
 

 
4. Stik nålen op på den ene side ved det andet 

øje.  

 
5. Stik nålen ned på den anden side af øjet.  

 
6. Stram lidt til så øjnene trækkes lidt tilbage, 

og der er lavet fordybninger under øjnene.  
Hæft garnet.  
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35. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt. (36) 

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

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

38. – 51. Hækl 1 fm i hver m omgangen rundt. (48) 

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

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

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

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

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

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

58. Hækl 2 fm sm omgangen rundt. (6) Klip garnet og sy hullet helt til.  

 

Øre – Lav 2 stk.  

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

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

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

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

Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  
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Hale:  

1. Lav 8 lm. Hækl 1 fm i 2. lm fra nålen. Hækl fm rækken ud. Klip garnet og efterlad en lang snor til 

montering.  

 

 

Ben – Lav 4 stk. 

1. Lav en mr. Hækl 5 fm i ringen. (5) 

2. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt. (10)  

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

4. Hækl 1 fm i hver m omgangen rundt. (15) 

5. Hækl 1 fm i hver m omgangen rundt. (15) 

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

7. -11. Hækl 1 fm i hver m omgangen rundt. (12) Kom lidt fyld ned i foden. Fold åbningen sammen 

og hækl siderne sammen med 6 fm. Klip garnet og efterlad en lang snor til montering. 
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Montering:  

 
1. Fold ørene som på billedet her, så det får et 

lille ”knæk”.  
 

 
2. Sy ørene fast på hovedet.  
 

 
3. Sy halen fast øverst på elefantens bagdel.  

 

 
4. Giv ham evt. lidt kinderødt på kinderne.  

 
5. Sy benene fast under maven på elefanten.  
 

 
6. Sådan.  
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