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Materialer: 

Garn: 8/4 bomuldsgarn i ønskede farver 

Materialer:  
Bidering fra Go Handmade (typen stjerne / star)  
Fyld 
Evt. lille rasleboks 

Nål: 2,5 mm 

Der skal bruges følgende masker:  
magisk ring (mr) 
Luftmaske (lm) 
Kædemaske (km) 
Fastmaske (fm) 
Stangmaske (stgm) 
 

Løkken: 

Rk. 1: 3 lm, 1 lm til at vende 
Rk. 2-5: 3 fm, 1 lm til at vende 
Rk. 6: 3 fm i bagerste maske (herved opstår de ”frie masker”, som skal bruges i 1. omgang af 
hovedet), 1 lm til at vende. 
Rk. 7-8: 3 fm, 1 lm til at vende 
Rk. 9: 3 fm i forreste maske (herved opstår de ”frie masker”, som skal bruges i 1. omgang af hovedet 
– det er vigtigt, at de er på samme side af løkken, som de ”frie masker” du lavede i række 6), 1lm til 
at vende. 
Rk. 10-12: 3 fm, 1 lm til at vende.  
Rk. 13: 3 fm 
Klip snoren, så den er lang nok til montering. Træk snoren gennem løkken.  

Du skal nu sy løkken fast til bideringen. Det er vigtigt, at de ”frie masker” vender udad. Desuden, er 
det vigtigt at løkken syes helt ned til bideringen, så den sidder godt fast.  
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Hovedet inden første omgang (tv), samt efter første omgang (th). 

Hoved: 

Omg. 1: Start i en af de frie masker, som illustreret på billedet ovenover, med at hæfte garnet fast 
med en lm omkring den frie maske. 2 fm i de efterfølgende frie masker, 3 lm, 3 fm i frie masker, 3 lm 
og 1 fm i den første frie maske, hvor du hæftede garnet (12) 
Omg. 2: *1fm, 2 fm i samme*, gentages 5 gange (18) 
Omg. 3: *2 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (24) 
Omg. 4: 1 fm i bagerste maskeled (den maske der vender ind mod midten) (24) 
Omg. 5: *3 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (30) 
Omg. 6-10: 1 fm i hver fm (30) 
TIPS: Det kan være lettere at hækle skørtet på nu, frem for at vente til hovedet er færdig. 
Omg. 11: *3 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (24) 
Omg. 12: *2 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (18) 
Sikkerhedsøjne sættes i. Det er også lettest at sy næsen, inden hovedet lukkes. Hvis du ikke har 
sikkerhedsøjne, kan du også selv hækle nogen.   
Hovedet fyldes. Hvis du ønsker at hoved skal kunne rasle, skal du også putte en rasleboks ind 
sammen med fyldet. Sørg for at få fyldet godt ned i bundet af hovedet for at undgå, at få en ”nikke-
dukke”. 
Omg. 13: *2 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (12) 
Omg. 14: 6 indtagninger (6) 
Afslut med en km og hæft enderne. 
 

Krave: 

Omg. 1: Start i en af de frie masker med at hæfte garnet fast med en lm omkring den frie maske, 23 
fm, og 1 fm i den første frie maske hvor du hæftede garnet fast (24) 
Omg. 2:  2 fm i samme (48) 
Omg. 3: 2 stgm i samme (96) 
Afslut med en km og hæft enderne. 
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Accessories: 

Vælg imellem hat, hår, sløjfe eller din egen fantasi. Når du har hælet din accessories syes den på 
hovedet. 

 

 

Hår (3 stk.): 
Rk. 1: 15 lm (15) 
Rk. 2: 2 fm i første maske fra nålen, fortsæt med 2 fm i hver maske rækken ud (28) 
Klip snoren, så den er lang nok til montering. Træk snoren gennem løkken.  
Lav to hår mere (evt. i andre farver), men hvor du starter med 12 lm i stedet for 15. 
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Høj hat: 
Omg. 1: 6 fm i mr (6) 
Omg. 2: 2 fm i hver fm (12) 
Omg. 3: 2 fm i hver fm (24) 
Omg. 4: 1 fm i bagerste maskeled (24) 
Omg. 5: *2 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (18) 
Omg. 6-8: 1 fm i hver fm (18) 
Omg. 9: 1 fm i bagerste maskeled (18) 
Omg. 10: *2 fm, 1 fm i samme*, gentages 6 gange (24) 
Afslut med en km i næste fm og efterlad en lang garnende til montering. Inden montering har jeg 
syet en guldtråd igennem maskehullerne som bånd rundt på hatten (over 2 masker foran, bagved 1 
maske bagpå). Inden montering fyldes hatten med fyld.  
 
Sløjfe: 
Omg. 1: 6 fm i mr (6) 
Omg. 2: 2 fm i hver fm (12) 
Omg. 3: 1 fm i hver fm (12) 
Omg. 4: *1 indtagning*, gentages 6 gange (6) 
Omg. 5: *1 fm, 1 indtagning*, gentages 2 gange (4) 
Omg. 6-9: 1 fm i hver fm (4) 
Afslut med en km i næste fm og efterlad en lang garnende til montering.  
 
 
 
 
 
 
Jeg vil hellere end gerne se jeres udgave på Instagram under #RyeKreativitet #BideringenVimse og 
@RyeKreativitet. 


