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Materialer
40 g Ragsokgarn til krop, hoved og vinger (A)
25 m uldgarn til p 3,5 mm til ben, næb og kam (B)
En lille rest sort garn til øjne
Resten af Ragsokgarnet, polyestervat e.lign. til fyld
Hæklenål 3,5 mm

Mål
Højde ca. 21 cm

Særlige forkortelser
lm = luftmaske(r)
fm = fastmaske(r)
stm = stangmaske(r)
dbstm = dobbelt(e) stangmaske(r)
hstm = halv(e) stangmaske(r)
sm = sammen
2 fm sm: Hækl 1 uafsluttet fm (dvs. uden at slå om 
og trække igennem sidste gang) i hver af de næste 2 
m, slå om og træk igennem alle 3 løkker på nålen. 

NB!
Der hækles gennem begge maskeled, medmindre 
andet er angivet.

Arbejdsgang
Begynd med benene. Herefter hækles krop og hoved, 
idet benene hækles fast.
Hale og næb hækles på krop og hoved i de forberedte 
masker. Kammen hækles i 3 kædemasker, der sys på 
toppen af hovedet. 
Vingerne hækles og sys på.
Øjnene broderes evt. med franske knuder.

Ben (fv B)
Begynd med 2 lm.
1. omg: 6 fm i 2. lm fra nålen.
Fortsæt rundt i spiral uden at samle omg, men sæt en 
garnende i kontrastfv ved omg’s begyndelse, og før 
den med op. 
NB! Omg’s begyndelse forskyder sig mod højre – det 
er der taget højde for i opskrif-ten.
2. omg: 2 fm i hver m (12 m).
3. omg: [2 fm i næste m, 1 fm] 6 gange (18 m).
4. omg: 1 fm i hver m.
5. omg: 5 fm, 2 fm sm 4 gange, 5 fm (14 m).
6. omg: 4 fm, 2 fm sm 3 gange, 4 fm (11 m).
7. omg: 3 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 3 fm (9 m).
8. omg: 2 fm, 2 fm sm, 1 fm, 2 fm sm, 2 fm (7 m).
Fortsæt rundt med 1 fm i hver m over de resterende 
7 m, til benet måler ca. 11 cm. Slut midt bag, men 
bryd ikke garnet.
Klem benet fladt, hækl benet sammen ved at hækle 3 
fm igennem begge lag.
Hækl et ben magen til.

Krop (fv A)
1.-3. omg: Som ben.
4. omg: [2 fm i næste m, 2 fm] 6 gange (24 m).
5. omg: [2 fm i næste m, 3 fm] 6 gange (30 m).
6. omg: 8 fm, læg det ene ben med foden pegende 
mod venstre ovenpå arbejdet, og hækl det fast med 
fm i de næste 3 m, 8 fm, læg det andet ben med fo-

den pegende mod højre ovenpå arbejdet, og hækl det 
fast med fm i de næste 3 m, 8 fm.
7. omg: 1 fm i hver m, den sidste fm hækles i bage-
ste maskeled.
8. omg: 4 fm i bageste maskeled, 1 fm i hver m gen-
nem begge maskeled.
9. omg: [2 fm i næste m, 4 fm] 6 gange (36 m).
10.-15. omg: 1 fm i hver m.
16. omg: [4 fm, 2 fm sm] 6 gange (30 m).
17. omg: 1 fm i hver m.
18. omg: [3 fm, 2 fm sm] 6 gange (24 m).
19. omg: 1 fm i hver m.
Begynd at fylde kroppen.
20. omg: [2 fm, 2 fm sm] 6 gange (18 m).
21. omg: [1 fm, 2 fm sm] 6 gange (12 m).
22. omg: 1 fm i hver m.
23. omg: [1 fm, 2 fm i næste m] 6 gange (18 m).
24. omg: [2 fm, 2 fm i næste m] 6 gange (24 m).
25. omg: [3 fm, 2 fm i næste m] 6 gange (30 m).
26.-28. omg: 1 fm i hver m.
29. omg: 22 fm, 3 fm i bageste maskeled, 5 fm.
30. omg: [3 fm, 2 fm sm] 6 gange (24 m).
Fyld kroppen færdig, og begynd at fylde hovedet.
31. omg: [2 fm, 2 fm sm] 6 gange (18 m).
32. omg: [1 fm, 2 fm sm] 6 gange (12 m).
Put det sidste fyld i hovedet.
33. omg: 2 fm sm omg rundt, og fortsæt så længe 
det er muligt. 
Bryd garnet, træk garnenden igennem de sidste m for 
at lukke hullet. Hæft enden.

Næb (fv B)
Læg hønen med benene opad, og sæt fv B til i den 
yderste højre af de 3 synlige lænker fra 29. omg. 
Hækl 2 lm, 1 uafsluttet stm i hver af de 3 lænker, slå 
om, og træk igen-nem alle løkker på nålen, så stm 
hækles sammen, 1 lm, bryd garnet, og hæft ender.
 
Hale (fv B)
Læg hønen med benene opad, og sæt fv A til i den 
yderste højre af de 5 synlige lænker fra 7. og 8. omg. 
Hækl 1 lm, 1 dbstm i den midterste af de 5 lænker, 
3 lm, 1 km i samme lænke, 3 lm, 2 dbstm i samme 
lænke som før, 3 lm, 1 km i samme lænke, 3 lm, 1 
dbstm i samme lænke. 1 lm, og 1 km i den yderste 
venstre lænke. Bryd garnet, og hæft ender.



Kam (fv B)
Sy 3 kædemasker, hver især over hver 2 rk, på langs 
på toppen af hovedet.
Sæt garnet til i den yderste højre maske, set fra den 
ene side, og hækl derefter såle-des: 1 lm, [1 hstm, 1 
stm, 1 hstm] i 1. km, [1 fm, 1 hstm, 1 stm, 1 hstm] 
i 2. km, [1 fm, 1 stm, 1 hstm, 1 km] i 3. km. Bryd 
garnet, og hæft ender.
 
Vinge (fv A)
Begynd med 10 lm, og hækl 9 dbstm i 7. lm (= 4. lm 
fra nålen), 1 dbstm i 6. og 5. lm, 1 stm i 4. og 3. lm, 
1 hstm i 2. lm og [1 hstm, 1 lm, 1 stm, 1 lm, 1 hstm] 
i 1. lm. Fort-sæt rundt langs den anden side af lm-rk, 
og hækl 1 hstm i 2. lm, 1 stm i 3. og 4. lm, 1 dbstm 
i 5. og 6. lm, 1 dbstm i 7. lm, 1 km i omg’s 1. dbstm. 
Bryd garnet, og hæft en-der.
Hækl en vinge magen til.

Montering
Sy vingerne på øverst i hver side af kroppen, så de 
peger lidt bagud. 
Broder øjne med franske knuder eller korssting.
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