
16. Nu skal der hækles ører til kaninen.  

Ørene i opskriften her er hæklet med opslagning uden brug af den traditionelle 

luftmaske-række. Dette er vanskeligt at tegne, men teknikken er beskrevet i brud-

stykker nedenfor: 

- Start med at slå 2 luftmasker op.  

- Stik ned i den første luftmaske og træk garnet igennem = 2 løkker 
på nålen.  

- Slå om nålen og træk igennem den første løkke, dette efterlader 
stadig 2 løkker på nålen. 

 - Slå om nålen og træk igennem de sidste 2 løkker på nålen. 

- Stik ned i den første maske og træk garnet igennem = 2 løkker på 
nålen. 

- Slå om nålen og træk igennem den første løkke på nålen. 

- Slå om nålen og træk igennem begge løkker på nålen. 

- De sidste tre punkter gentages 7 gange, så du ender med at ha’ 9 
fastmasker i alt. 

Vend arbejdet og forsæt med følgende masker i de 9 fastmasker: 

1 luftmaske, 1 fastmasker, 3 halvstangmasker, 3 fastmasker, 2 kæde-
masker. Bryd garnet og hæft enderne (eller bind et par knuder, for ender-

ne gemmes jo alligevel væk under montéringen). 

Montéring: 

Hvis det er nødvendigt kan du stoppe kaninen 
med mere fyldevat, men husk at der skal være 
plads til ørene. 

Sy øjne på med franske knuder. 

Ørene stikkes ned i åbningen og de sys  fast. 

Giv evt. kinderne lidt rødme med stempelfarve, 
farveblyant eller rouge 

Har du brug for visuel hjælp til opslagningen, kan jeg anbefale dette link: 
http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=244&sort=2&thumb

nails=on 

En frisk lille opskrift, hvor du kan lære følgende: 

Magic ring 

Usynlig indtagning 

Usynlig farveskift på to måder 

Opslag uden brug af traditionel luftmaskerække 

Materialer: 

 Garn : hæklet i Dale Falk 

 Hæklenål nr. 3 (giver en tæt og fast hækling) 

 1 stk 50-øre eller 2-krone til bund 

 Fyldevat 

 Lidt broderitråd til øjne og evt. farve til kinderne 

Designet af Lene Søholm, www.filihunkat.blogspot.com 



Start med at lave en magic ring: 

Sno garnet en gang rundt om venstre pegefinger, så 

garn-enden vender ind mod din håndflade. Stik hækle-

nålen ind under garncirklen (mens den sidder på fingeren), slå 

om og træk en løkke med tilbage. Hækl en luftmaske, 

se billedet. 

Nu er du klar til at hækle fastmasker  i ringen, se den 

videre forklaring under punkt 2. 

6 fm i magic ring 

Hækl fastmaskerne omkring ringen (omkring begge 

tråde). Når du har hæklet dine 6 fastmasker, trækker 

du i garn-enden, så maskerne samles til en fin lille 

cirkel. Pas på ikke at trække for stramt, da det nemt 

kan give problemer med at hækle i den næste ma-

ske. Du kan altid stramme hårdt til senere. 

Udtagning i hver maske = 12 fm. 

*1 fm, udt*, gentag 5 gange. 

Denne omgang skal der hækles i inderste maske-lænke: *2 fm, udt*, 
gentag 5 gange. 

Hækl videre i begge maske-lænker: *2 fm, 
indt*, gentag 5 gange. 

Du skal nu benytte dig af teknikken med usynlig 

indtagning. Det gøres ved at stikken nålen ned i 

den forreste maskelænke og igen ned i den næ-

ste maskes forreste maskelænke. Se billedet. 
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2. 
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6. 1 fm omgangen rundt. 

Afslut omgangen med at bryde garnet. Tråd en 

nål med garn-enden  og spring en maske over 

og stik nålen under næste maske og ned igen i 

den afsluttende maske. Se billedet. Hæft nu 

garn-enden på bagsiden af dit hæklede arbej-

de. 

Sådan hækler du din egen bette kaninflok 

Der hækles i spiral med mindre andet angives. Brug derfor en markerings-tråd. 

Farveskift: 1 fm omgangen rundt. 

Begynd og afslut som på omgang 7. 

Farveskift: nu hækles der videre i spiral, så brug en 

markerings-tråd: 1 fm omgangen rundt. 

Denne gang kan du benytte dig af en an-

den farveskifte-metode: Start med at dan-

ne en løkke med garnet  og sæt den på 

hæklenålen. Stik ind under begge maske-

lænker, slå om og træk garnet under ma-

skelænkerne. Se billedet. Slå om igen og 

træk igennem de to løkker på hæklenålen 

= en fastmaske.  

9. 

12. 

10 

11. 

Farveskift (brug eventuelt samme farve som bunden) : *4 fm, indt*, gentag 2 gan-
ge . 

*3 fm, indt*, gentag 2 gange. 

Pres en 50-øre i bunden af kaninen, det giver den et stabilt fundament. Be-

gynd også at fylde kaninen med fyldevat. 

1 fm omgangen rundt. 

13. 

14. 

15. 

1 fm omgangen rundt. 

*2 fm, indt*, gentag 2 gange. 

1 fm omgangen rundt. 

Bryd garnet, men lad en garn-ende hænge til den videre montéring. 

16. 

Farveskift: 1 fm omgangen rundt. 

Start med at stikke hæklenålen ind under begge maskelænker dét sted 

hvor du sluttede forrige omgang. Slå om nålen og træk garnet igennem 

masken og hækl en luftmaske. Denne luftmaske tæller som en fastmaske. 

Fortsæt omgangen rundt med fastmasker. 

Afslut omgangen som ved punkt 6. 

7. 

8. 

Farveskift: 1 fm omgangen rundt. 

Begynd og afslut som på omgang 7. 

Denne metode giver en 
pænere overgang, når du 

hækler videre i spiral. 


