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Du skal bruge: 
Garn: Mørkebrun (20-30 gram), lysebrun (5 gram) og sort (1 gram) - 
Jeg har brugt bomuldsgarn fra Søstrene Grene 
Hæklenål: Jeg har brugt 2,5 mm 
Fiberfyld – evt. fiberpuder fra Jysk eller Ikea 
Nål (stoppenål) 
Saks 
Evt. knappenåle til montering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoved: Mørkebrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. 2 fastmasker i hver maske (12) 
3. *1 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (18) 
4. *2 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (24) 
5. *3 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (30) 
6-10. 1 fastmaske i hver maske (30) 
11. *3 fastmasker, indtagning* gentag omgangen rundt (24) 
12. *2 fastmasker, indtagning* gentag omgangen rundt (18) 
13. *1 fastmasker, indtagning* gentag omgangen rundt (12) 
14. Luk af og klip garnet. Efterlad evt. en ende, der kan bruges til hale. 
15. Fyld hovedet 
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Krop: Mørkebrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. 2 fastmasker i hver maske (12) 
3. *1 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (18) 
4. *2 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (24) 
5-14. 1 fastmaske i hver maske (24) 
15. *2 fastmaske, indtagning* gentag omgangen rundt (18) 
16. 1 fastmaske i hver maske (18) 
17. *1 fastmaske, indtagning* gentag omgangen rundt (12)  
18. 1 fastmaske i hver maske (12) 
19. Luk af og klip garnet 
20. Fyld kroppen, men efterlad en ende til at sy kroppen og hovedet 
sammen. 

  
 
 
 
 
 
 

Ben (Hækl 2 stk.): Mørkebrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. 2 fastmasker i hver maske (12) 
3. 1 fastmaske i hver maske i bagerstemaskeled (12) (se billederne) 
4-7. 1 fastmaske i hver maske (12) 
8. Luk af og klip garnet, men efterlad en ende til at sy benet på 
kroppen. 
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Arme (Hækl 2 stk.): Mørkebrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. *1 fastmaske, udtagning* gentag omgangen rundt (9) 
3-8. 1 fastmaske i hver maske (9) 
9. Fyld armen i bunden, men ikke hele vejen op. 
10. Fold sammen og hækl begge sider sammen (se billedet) 
11. Luk af og klip garnet, men efterlad en ende til at sy armen på 
kroppen. 
 

          
 
 
 
 
 

Øre (Hækl 2 stk.): Mørkebrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. 2 fastmasker i hver maske (12) 
3-6. 1 fastmaske i hver maske (12) 
7. Fold sammen og hækl begge sider sammen 
8. Luk af og klip garnet, men efterlad en ende til at sy øret på hovedet. 
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Øjne (Hækl 2 stk.): Lysbrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. Hækl 1 kædemaske i første maske, klip garnet, men efterlad en ende 
til at sy øjet på hovedet. 
 
Snude: Lysbrun 
1. 6 fastmasker i en magiskring (6) 
2. 2 fastmasker i hver maske (12) 
3-4. 1 fastmasker i hver maske (12) 
5. Hækl 1 kædemaske i første maske, klip garnet, men efterlad en ende 
til at sy snuden på hovedet. 
 
Montering (Se billederne) 
1. Sy hovedet og kroppen sammen. Fyld evt. mere fyld i inden hovedet 
er syet helt på, så hovedet ikke sidder løst på kroppen. Brug evt. den 
sidste garnende som hale på aben. 
2. Sy benene på kroppen. Fyld benene inden de er syet helt på. Brug 
evt. de sidste garnender som hale på aben. 
3. Sy armene på kroppen Brug evt. de sidste garnender som hale på 
aben. 
4. Sy ørene på hovedet. 
5. Sy øjnene på hovedet. Hæft det sorte garn, inden du syr snuden fast. 

6. Sy snuden på hovedet 
7. Brodér øjne og snude på med en sort tråd. 
8. Sno eller flet en hale 

1.    2.  

3.   4.  
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