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Kanin - Rangle 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 3 & 4 

 Go Handmade Teddy garn 

 Go Handmade Soft garn  

 Go Handmade broderigarn 

 1 sæt sikkerhedsøjne 5mm. 

 Lidt fyld 

 70 mm træring 

 Evt. Rasleboks 

Køb garn og tilbehør her 

http://shop.hobbii.dk/kanin-rangle 

Forbrug:  

 Soft garn ca. 15g. 

 Teddy garn ca. 7g. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Km: Kædemaske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 
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Side 2 

Hoved: 

 Hækles i Soft garn med 2 tråde på nål 3.  

 

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 fm rundt (42) 

9. Hækl fm rundt (42) 

10. Hækl fm rundt (42) 

11. Hækl fm rundt (42) 

12. Hækl fm rundt (42) 

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

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

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

omgang 8-9 med 3-4 maskers mellemrum.  

16. Hækl ” 1 fm i 2 næste, 2 sammen i næste” Gentag "til" rundt (18) Begyndt at kom fyld i hovedet, 

inden hullet bliver for småt. Husk evt. at komme rasleboksen i hovedet nu.  

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

18. Hækl "2 fm sammen" Gentag "til" rundt (6) Sy hullet sammen. 

Efterlad en snor til montering. 
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Side 3 

Lav evt. fordybninger ved øjnene ved at sy ind bag øjnene og stram helt let til, ind til du får den 

fordybning du ønsker. 

Brodere snude og evt. øjenbryn med Go Handmade broderigarn i den ønskede farve. Her har jeg valgt 

snuden i en mørkere rosa end hovedet. 

 

Øre:  

 Hækles i Teddy garn på nål 4. Lav 2 stk. 

1. Lav 3 lm, hækl 1 stgm i 3. lm fra nålen. (2 Stgm) 

2. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 2 stgm i næste. (3) 

3. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm i næste, og 2 stgm i sidste maske. (4) 

4. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm i næste 2 masker, og 2 stgm i sidste maske. (5) 

5. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm i alle masker. (5) 

6. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm i næste 2 masker, hækl 2 stgm sammen (4) 

7. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 1 stgm i næste maske, hækl 2 stgm sammen (3) 

8. Vend med 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 2 stgm sammen (2) 

Efterlad en snor til montering. 

 

Stykke til ringen: 

-Hækles i soft garn med 2 tråde på nål 3. 

1. Lav 15 lm 

2. Hækl 1 fm i 2.lm fra nålen, og hækl fm rækken ud.  

3. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

4. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

5. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

6. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

7. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

8. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

9. Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud.  

Efterlad en snor til montering. 
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Montering: 

Fold stykket omkring ringen og så siderne sammen.  

 

Sy nu ørene på hovedet. Jeg har valgt at sy dem på ved omgang 4 på hovedet.  

Sy hovedet på dit stykke på ringen. 
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