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DIY Hæklet sprutte 
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Materialer: 
Bomuldsgarn 8/4: 

 Grundfarve 
 Hvid 
 Sort 

Fiberfyld 

Hæklenål 2,5 mm 

Nål 

Saks 

 

 

 

 

 

 

 

Sprutte: 
1. 6 fastmasker i magisk ring 

2. *2 fastmasker i hver maske* (12) 

3. *1 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (18) 

4. *2 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (24) 

5. *3 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (30) 

6. *4 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (36) 

7. *5 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (42) 

8. *6 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (48) 

9. *7 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (54) 

10-18. *1 fastmaske i hver* (54) 

19. *7 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (48) 

20-21. *1 fastmaske i hver* (48) 

22. *6 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (42) 

23. *1 fastmaske i hver* (42) 

24. *5 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (36) 

25. *1 fastmaske i hver* (36) 

26. *4 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (30) 

27. *1 fastmaske i hver* (30) 

28. *3 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (24) 

29. *1 fastmaske i hver* (24) 

30. *2 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (18) 

31. *7 fastmaske, indtagning* gentag rækken rundt (16) 
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32. Hækl kun i bagerste maskeled. *1 fastmaske, 41 luftmasker, vend, 
3 fastmasker i anden maske fra nålen, 3 fastmasker i hver maske i de 
næste 39 masker, 1 fastmaske* gentag rækken rundt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu hækles kraven i forreste maskeled fra omgangen før. 

33. *3 stangmasker, 1 fastmaske* gentag rækken rundt 

 

 

 

 

 

 

 

34. *1 stangmaske, 2 stangmasker, 1 stangmaske, 1 fastmaske* gentag 
rækken rundt. 

Klip tråden og hæft enden. 

 

 

 

 

 

Bund: 
1. 5 fastmasker i magisk ring 

2. *2 fastmasker i hver maske* (10) 

3. *1 fastmaske, udtagning* gentag rækken rundt (15) 

Klip tråden, men efterlad en ende til at sy bunden fast på sprutten 
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Øjne (2 stk.): 
1. 6 fastmasker i magisk ring 

2. *2 fastmasker i hver maske* (12) Du skal ikke afslutte med en 
kædemaske, men klip garnet og træk gennem masken og efterlad en 
ende til at hæfte garnet. 

3. Med nålen, fører du garnet gennem den første maske i omgangen. 

 

 

 

 

 

 

4. Før garnet gennem bagerste maskeled og stram en smule. 

Efterlad en lang ende til at brodér mund på sprutten. 

 

 

 

 

 

 

På denne måde får du en flot afslutning på den sorte omgang. 

5. Lav en lykke med det hvide garn og sæt den på hæklenålen. Indsæt 
nålen i en vilkårlig maske i den sorte omgang. Hent garnet gennem 
masken, og hent derefter garnet gennem masken og løkken. Dette 
tæller som den første fastmaske. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Fortsæt omgangen således: 2 fastmasker, 1 fastmaske, 1 fastmaske 
og en halvstangmaske, 1 stangmaske, 2 stangmasker, 1 stangmaske, 1 
halvstangmaske og en fastmaske, 1 fastmaske, 2 fastmasker, 1 
fastmaske, 2 fastmasker, 1 fasmaske, 1 fastmaske i første maske i 
omgangen. 
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Montering: 
1. Fyld sprutten med fiberfyld. 

2. Sy bunden fast på sprutten i omgang 32. (lige under kraven) 

3. Med den hvide endetråd brodere du et sting i pupillen. 

4. Sy øjnene fast på sprutten 

5. Med den sorte ende fra øjet, brodere du en mund på sprutten. 

6. Hæft enderne. Du kan gøre det ved at føre tråden gennem sprutten 
flere gange i forskellige retninger. 

OBS! Armene på sprutten må maks. være 22 cm, når de er strukket ud 
af sikkerhedsmæssigeårsager. 

 


