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Trøstefisken – Jelly Junior 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

- Rainbow 8/4 alm, print eller 

Stonewash 

- Hæklenål 2,5 eller 3 

- Fyld 

  

Mål:  

Længde: 7,5 cm uden hale, 14 cm inkl. hale. 
Højde: ca. 5 cm inkl. Finne.   

Forbrug ca.: 10g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 
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Opskriften er designet til fordel for Trøstemus gruppen, som Hobbii.dk er hovedsponsor for. 

Opskriften er forbeholdt Trøstemus gruppen samt eget brug.  

Trøstmus er en gruppe mennesker, som helt frivilligt syer, strikker eller hækler mus og andre små 

venner til alle landets hospitaler. Disse mennesker gør en utrolig forskel for de mange børn rundt om i 

landet, som af den ene eller anden årsag har brug for at få en lille, blød og farverig ven i hånden til at 
gøre tilværelsen lidt bedre.  

Læs mere her: https://hobbii.dk/blog/hovedsponsor-for-trostemus  

Opskrift  

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

2. Hækl 2 fm i alle m omgangen rundt. (8) 

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

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

5. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

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

7. Hækl ” 1 fm i de første 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

8. Hækl fm omgangen rundt. (24) 

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

10. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

11. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

12. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

13. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

14. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

15. Hækl fm omgangen rundt. (28) 

16. Hækl ” 1 fm i de første 5 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

17. Hækl ” 1 fm i de første 4 m, hækl de 2 næste m sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (20) 

18. Hækl fm omgangen rundt. (20) 

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

20. Hækl 1 fm i de første 7 m, hækl de næste 2 m sm, hækl 1 fm i de sidste 6 m. Afslut med 1 km.  

(14) Kom fyld i fisken.  

Hækl nu halen sammen med 6 fm.  
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Nu hækles ”hale-krøllerne”  

1. Lav 35 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og hækl 

1 km i næste m på halestykket.  

    

2. Lav 35 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og hækl 

1 km i næste m på halestykket.  

    

3. Lav 35 lm. I 2. lm fra nålen hækles 2 fm. Hækl 2 fm i alle lm rækken ud. Spring 1 m over og hækl 

1 km i næste m på halestykket. Klip garnet og hæft enden.  
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Finne:  

Første maske hækles mellem omgang 8 og 9 på fisken.  

Hækl 1 fm, 1 hstm, 2 stgm i næste m, 2 stgm i næste m, 1 hstm, 1 fm og 1 km. Klip garnet og hæft 

enden.  

   

    

 

Øjne: 

Brodere øjne med sort på hver side af fisken.  
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