
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhver skal have en sovebamse eller dukke. Det gælder også Tim og Thilde, selvom de selv er dukker       Så her 

får du opskriften på en lille dukke og bamse.  

- Du kan bruge rester til dette projekt, der går ikke ret 

meget garn. Jeg har brugt Karen Klarbæks 8/4 bomuld, i 

farverne: Nature White, Sage Green, Light Lilac og Light 

Rose.  

- Hæklenål 3. Eller hvad du plejer at bruge til 8/4 bomuld.  

- Nål til montering + en lille rest sort til øjne.  

 

Lm – Luftmaske  

Km – Kædemaske  

Fm – Fastmaske 

Stm - Stangmaske 

Omg – Omgang 

m - maske 

Dukken hækles nedefra og op.  

Ben og krop:  

Hækl 2 lm. Start med Nature White  

1. 2 lm, hækl 8 fm i 2. maske fra nålen. (8) 

2. (3 fm, 2i1fm) x 2 (10) 

3-6. En fm I hver m. (10) 

7-8. (Sage Green) En fm i hver m. (10) 

Luk det første ben af, og hækl et ben mere magen til. 

Luk ikke ben nr. 2 af.  

9. Hækl direkte over i ben nr. 1 og fortsæt rundt om 

begge ben (1fm, 2i1fm) x 10 (30) 

10-11. En fm i hver m. (30) 

12. En fm i hver m i bagerste maskeled. (30) 

Du kan nu hækle nederdelen på med det samme, ved 

at lade den grønne tråd hvile lidt og hækle videre med 

Light Rose. Når du hækler skal benene pege væk fra 

dig.  

1. Hækles i foreste maskeled, 2lm, (1 stm, 2i1stm) 

gentag omg rundt, 1 km 

2. (Spring 1 m over, 3 stm i næste m, spring 1 m over, 

1 km i næste ) Gentag omg rundt.  

Luk af og klip garnet.  

Herfra tager du igen den grønne tråd og hækler videre. 

Du kan hækle i det bagerste maskeled på den omgang 

du lige har hæklet nederdelen.  

13. Tag 2 fm ind jævnt fordelt på omgangen.  

Fortsæt herfra med at tage 2 fm ind på hver omgang 

indtil du har 12 masker tilbage på omgangen. Luk af og 

klip garnet. Fyld toppen af kroppen, ikke benene.  

 

Arme:  

Hækles i Nature White. 

1. 2 km, 6fm i 2. m fra nålen. (6) 

2-7. En fm i hver m. (6) 

Luk af og klip garnet, efterlad nok til at montere 

armene. (Fyldes ikke.  



Sy armene på siden af kroppen lige under den sidste 

omgang på kroppen.  

 

Hoved:  

Start med samme farve som håret skal være. (Soft 

Lilac).  

Alle omgange med Soft Lilac hækles i bagerste 

maskeled.  

 

1. 2 lm, 6 fm i 2. m fra nålen (6) 

2. 2i1fm x 6 (12) 

3. (1 fm, 2i1fm) x 6 (18) 

4. (2 fm, 2i1fm) x 6 (24) 

5. (3 fm, 2i1fm) x 6 (30) 

6. Nature White 1 fm I hver m I bagerste maskeled 

(30) 

7-11. En fm i hver m.  

12. (3fm, 2 fm sm) x 6 (24) 

13. (2fm, 2 fm sm) x 6 (18) 

14. (1fm, 2 fm sm) x 6 (12) 

Luk af og klip garnet, efterlad nok til at montere 

hovedet.  

Hår:  

Fyld hovedet godt og sæt nu garnet til ved 

hårgrænsen, hvor du skiftede til Nature white. Du skal 

nu hækle indad mod issen på dukken, ad den spiral 

der er blevet dannet i hovedbunden.  

 
Hækl herfra hårtotter på følgende måde:  

(Hækl 20 lm, vend og hækl tilbage af din lm-kæde, 1 

fm i 2. m fra nålen, 2i1fm indtil din igen rammer 

hovedbunden, 1 km i de næste to masker i 

hovedbunden) Gentag omg rundt, Spring næste 

omgang over,  

Gentag hårtotterne igen, med 4 km i mellem hver tot. 

Spring 1 omg over igen og lav et par totter på den aller 

sidste omgang.  

 

Sy hovedet på når du har lavet håret færdigt.  

 

Mængden af hår er vejledende, du kan lave lige så 

mange totter som du ønsker, både længere og 

kortere.  

 

Vil du f.eks. lave en dukke der skal have hue på, som 

nissepigen, så behøver du kun hår i den aller yderste 

omg.   (Vejledning til nissen er efter ansigtet).  

 
 

Ansigt:  

Ansigtet broderes med sort tråd.  

 



 

 

Ønsker du i stedet at lave 

en lille nisse dukke, 

hækler du alt tøjet rødt. 

Laver som nævnt under 

håret kun hår i yderste 

omgang og laver så en lille 

nissehue som du syer fast 

på hovedet.  

 

Nissehue:  

Start med hvid. Hækl 30 lm og saml dem til en ring.  

1-2. En fm i hver m (30) 

3. Skift til rød. 2 lm, 2 stm i hver omg rundt. 1 km. (30) 

4-6. 2 lm, 1 stm i hver m.  

7. Stangmasker omg rundt. tag 3 masker ind fordelt på 

omg. (27) 

8-11. Fortsæt på samme måde med at tage 3 masker 

ind på hver omg.  

12-13. Skift til hvid. 1 stm i hver. (15) 

 

Luk af og klip garnet. For at stramme den vide tot ind, 

vikles der hvidt garn stramt omkring toppen, lige der 

hvor der skiftes fra rød til hvid.  

 

Sy nissehuen på dukkens hoved. Foran syes den på lige 

ved hårkanten, bagpå trækkes den lidt længere ned.  

- Du kan bruge rester til dette projekt, der går ikke ret 

meget garn. Jeg har brugt Karen Klarbæks 8/4 bomuld, i 

farverne: Jeans Blue og Golden Curry.   

- Hæklenål 3. Eller hvad du plejer at bruge til 8/4 bomuld.  

- Nål til montering + en lille rest sort, lyseblå og hvid til 

ansigt 

Lm – Luftmaske  

Km – Kædemaske  

Fm – Fastmaske 

Stm - Stangmaske 

Omg – Omgang 

m - maske 

 

Bamsen hækles som dukken nedefra og op.  

Ben og krop:  

Hækl 2 lm. Start med Jeans Blue  

1. 2 lm, hækl 8 fm i 2. maske fra nålen. (8) 

2. (3 fm, 2i1fm) x 2 (10) 

3-6. En fm I hver m. (10) 

7-8. (Golden curry) En fm i hver m. (10) 

Luk det første ben af, og hækl et ben mere magen til. 

Luk ikke ben nr. 2 af.  

9. Hækl direkte over i ben nr. 1 og fortsæt rundt om 

begge ben (1fm, 2i1fm) x 10 (30) 

10-11. En fm i hver m. (30) 

12. (Jeans Blue) En fm i hver m i bagerste maskeled. 

(30) 

13. Tag 2 fm ind jævnt fordelt på omgangen.  

Fortsæt herfra med at tage 2 fm ind på hver omgang 

indtil du har 12 masker tilbage på omgangen. Luk af og 

klip garnet. Fyld toppen af kroppen, ikke benene.  

 

Arme:  

Hækles i Jeans Blue 

1. 2 km, 6fm i 2. m fra nålen. (6) 

2-7. En fm i hver m. (6) 

Luk af og klip garnet, efterlad nok til at montere 

armene. (Fyldes ikke.  

Sy armene på siden af kroppen lige under den sidste 

omgang på kroppen.  

 

Hoved:  

Hækles i Jeans Blue 

1. 2 lm, 6 fm i 2. m fra nålen (6) 

2. 2i1fm x 6 (12) 

3. (1 fm, 2i1fm) x 6 (18) 

4. (2 fm, 2i1fm) x 6 (24) 

5. (3 fm, 2i1fm) x 6 (30) 

6-11. En fm i hver m.  

12. (3fm, 2 fm sm) x 6 (24) 

13. (2fm, 2 fm sm) x 6 (18) 

14. (1fm, 2 fm sm) x 6 (12) 

Luk af og klip garnet, efterlad nok til at montere 

hovedet. Fyld hovedet godt.  

Ører:  

1. 2 lm, 6 fm i 2. maske fra nål (6) 

2. (2i1fm, 1 fm) x 3 (9) 

3-5. En fm i hver (9) 



Luk af og klip garnet. Efterlad nok til at montere 

ørerne på hovedet.  

 

Ansigt:  

Ansigtet broderes med sort tråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del endeligt dit færdige resultat med #Timogthilde, #timogthildesvenner. Jeg vil også blive så glad hvis du vil 

tagge mig i dit opslag med dit færdige resultat       @Ghitagjerlevsen  

©Ghita Brøndum Gjerlevsen2021 

Opskriften på soveposen kan også findes på 

https://yarnbook.com/shop/den-lille-garnbutik/ 

  

https://yarnbook.com/shop/den-lille-garnbutik/

