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Rainbow Alberte nusseklude 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 3 & 2,5 

 Rainbow Cotton 8/4 

 2x 6 mm sikkerhedsøjne 

 Fyldevat 

Mål: 29x 29 cm 

Køb garn og tilbehør her 

http://shop.hobbii.dk/Rainbow-Babytaeppe  

Forbrug:  

 Farve 1, Lys Lilla Ca. 25g. 

 Farve 2, Baby Blå Ca. 7g. 

 Farve 3, Pastel Mint Ca. 7g. 

 Farve 4, Pastel Gul Ca. 7g. 

 Farve 5, Fersken Ca. 7g. 

 Farve 6, Koral Ca. 7g. 

 Farve 7, Nude Ca. 5g. 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magiskring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 

Frhstm: Forfra relief halvstangmaske 
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Side 2 

Klud: 

 Der hækles med nål 3. 

1. Med farve 1 startes med at lave en Mr. Lav 3 lm (Erstatter 1 stgm) Hækl nu 2 stgm, "2 lm, 3 

stgm". Gentag "til" 2 gange mere. Afslut omgangen med 1 hstm i 3. lm.  

2. Lav 3 lm (Erstatter 1. stgm) Hækl 1 stgm ned i lm hjørnet. Hækl nu 1 stgm i alle masker hen til 

næste hjørne. "I næste lm hjørne hækles 2 stgm, 2 lm, 2 stgm, efterfulgt af 1 stgm i de næste 

masker hen til næste lm hjørne" Gentag "til" til du er omgangen rundt. Afslut ved at hækle 2 

stgm i sidste lm hjørne og hækl 1 hstm i 3 lm.  

3. Lav 3 lm (Erstatter 1. stgm) Hækl 1 stgm ned i lm hjørnet. Hækl nu 1 stgm i alle masker hen til 

næste hjørne. "I næste lm hjørne hækles 2 stgm, 2 lm, 2 stgm, efterfulgt af 1 stgm i de næste 

masker hen til næste lm hjørne" Gentag "til" til du er omgangen rundt. Afslut ved at hækle 2 

stgm i sidste lm hjørne og hækl 1 hstm i 3 lm.  

Gentag omgang 3 til du har i alt 15 omgange. Eller til du har den ønskede størrelse på din klud. 

 

Der er her hæklet 3 omgange med farve 1, og herefter 1 omgang skiftevis af hver farve 1-6. Der er 

afsluttet med 1 omgang i farve 1 samt en omgang fm med farve 1.  
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Side 3 

 

Vejledning: 

 
1. Med farve 1 startes med at lave en Mr. Lav 3 lm 
(Erstatte 1 stgm) Hækl nu 2 stgm, og 2 lm. 
 

 
2. Hækl 3 stgm, 2 lm. 

 
3. Gentag og hækl 3 stgm, 2 lm. 

 
4. Hækl 3 stgm, og i 3.lm hækles nu 1 hstm. 
 
 

 
5. Nu er 1.omgang afsluttet. 

 
6. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm ned i 
lm hjørnet. 
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Side 4 

 
7. Hækl nu stgm i alle masker hen til næste lm 
hjørne. 
 

 
8. I lm hjørnet hækles 2 stgm, 2lm, 2 stgm. 
 

 
9. Hækl nu stgm i alle masker hen til næste lm 
hjørne.  

 
10. I lm hjørnet hækles 2 stgm, 2lm, 2 stgm. 
 
 

 
11. Sådan gentages rundt til sidste lm hjørne, 
hvor der hækles 2 stgm.  
 

 
12. Afslut omgangen med 1 hstm i 3.lm. 
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Hobbii.dk - Copyright © 2017 - Alle rettigheder forbeholdes. 
 

Side 5 

 
13. Gentag omgangene til du har det ønskede mål. 
Afslut med 1 omgang fm 

 
14. Afslut med 1 omgang fm 

 

 

Hoved: 

 Hækles med nål 2,5 og farve 7 Nude 

1. Lav 1 Mr, og hækl 6 fm i ringen. (6) 

2. Hækl “2 fm i hver” Gentag "til" rundt (12) 

3. Hækl ” 1 fm, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (18) 

4. Hækl ” 1 fm i næste 2, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (24) 

5. Hækl ” 1 fm i næste 3, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (30) 

6. Hækl ” 1 fm i næste 4, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (36) 

7. Hækl ” 1 fm i næste 5, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (42) 

8. Hækl ” 1 fm i næste 6, 2 fm i næste” Gentag "til" rundt (48) 

9. Hækl fm rundt (48) 

10. Hækl fm rundt (48) 

11. Hækl fm rundt (48) 

12. Hækl fm rundt (48) 

13. Hækl ” 1 fm i 6 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (42) 

14. Hækl ” 1 fm i 5 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (36) 

15. Hækl ” 1 fm i 4 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (30) 

16. Hækl ” 1 fm i 3 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (24) Monter øjnene mellem 

omgang 10 og 11 med 3 maskers mellemrum.  

17. Hækl ” 1 fm i 2 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (18) Fyld hovedet med fyldevat. 

18. Hækl ” 1 fm i næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (12) 

19. Hækl "2 fm sammen" Gentag "til" rundt (6) Sy hullet sammen. 
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Arme: 

 Hækles med nål 2,5. Lav 2 stk. 

1. Med farve 7 Nude. Lav en Mr, og hækl 5 fm i ringen (5) 

2. Hækl "2fm i hver". Gentag "til" rundt (10) 

3. Hækl " 1 fm, 2 fm i næste". Gentag "til" rundt (15) 

4. Hækl fm rundt (15) 

5. Hækl fm rundt (15) 

6. Hækl " 1fm i næste 3, 2 fm sammen". Gentag "til" rundt (12) 

7. Skift til farve 1 Lys Lilla. Hækl fm rundt. (12) 

8. Hækl fm rundt. (12) 

9. Hækl fm rundt. (12) 

10. Hækl fm rundt. (12) 

11. Hækl fm rundt. (12) 

12. Hækl fm rundt. (12) 

13. Hækl fm rundt. (12) 

14. Hækl fm rundt. (12) 

15. Hækl fm rundt. (12) 

16. Hækl fm rundt. (12) 

17. Hækl fm rundt. (12) 

18. Hækl fm rundt. (12) 

19. Hækl fm rundt. (12) 
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Luk nu armen ved at hækle de 2 sider sammen 
med fm. 
 

 
Sy dem sammen og efterlad en lang snor til 
montering. 
 

 
 

 

Hue: 

 Hækles med nål 2,5, med farve 1. 

1. Lav en lm-række med 40 lm. Sæt sammen til en ring med 1km. 

2. Lav 1 lm, og hækl hstm i alle lm omgangen rundt. Afslut med 1km. 

3. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

4. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

5. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

6. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

7. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

8. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

9. Lav 1 lm, hækl " 2 masker sammen som Frstm ". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

Sy nu rundt i maskerne, så du ved at hive i garnet lukker hullet til. Hæft enden.  

 

 
1. Start med at slå luftmaskerne op, og saml dem 
til en ring med 1 km. 

 
2. Lav 1 lm, og hækl nu hstm omgangen rundt, og 
afslut med 1 km. 
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3. Lav 1 lm og hækl 1 Frhstm. Nålen her markere 
hvordan hstm skal hækles ned omkring hstm 
stolpen på forrige række forfra. 

 
4. I næste maske hækles 1 alm. hstm. 

 
5. Hækl 1 Frhstm omkring næste hstm stolpe på 
forrige række. Nålen her markere hvordan hstm 
skal hækles ned omkring hstm stolpen på forrige 
række forfra. 
 

 
6. I næste maske hækles 1 alm hstm. 

 
7. Gentag skiftevis omgangen rundt, og afslut med 
1 km. 

 
8. Lav 1 lm, hækl "1 Frhstm, 1 hstm". Gentag "til" 
omgangen rundt. Afslut med 1 km. Gentag til du 
har i alt 8 omgange. 
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9. Lav 1 lm, hækl " 2 masker sammen som Frstm". 
Gentag "til" omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

 
10. Vend huen på vrang og sy nu rundt i 
maskerne, så du ved at hive i garnet lukker hullet 
til. Hæft enden. Vend huen på ret igen og den er 
nu klar til at få monteret en pompon. 

 

 

Lav nu en pompon på ca. 2-2,5 cm med blandede farver. Sy den på toppen af huen. 

Sy huen fast på hovedet. 

Armene fast under hovedet og montere det hele på kluden.  
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