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Materialer: 

Garn: Gul, sort, hvid og grå 8/4 bomuldsgarn 

Materialer: Fyld og lille rasleboks 

Nål: 2,5 eller 3,0 mm 

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

Kroppen: 

Start med den ønskede garnfarve til hovedet - jeg har valgt gul.  
Omg. 1: 6 fm i mr (6) 
Omg. 2: 2 fm i hver fm (12) 
Omg. 3: *1 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (18) 
Omg. 4: *2 fm, 2. fm i samme*, gentag 6 gange (24) 
Omg. 5: *3 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (30) 
Omg. 6: 1 fm i hver fm (30) 
Omg. 7: *4 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (36) 
Omg. 8-12: 1 fm i hver fm (36) 
Omg. 13: *4 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (30) 
Omg. 14: *3 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (24) 
Omg. 15: *2 fm, 1 indtagning*, gentages 6 gange (18) 
Omg. 16: 1 fm i hver fm (18) 
 
Inden der hækles videre på selve kroppen, skal hovedet fyldes med det ønskede fyld, samt den lille 
rasleboks. Det kan også være en fordel at hæfte garnender løbende.   
 
Omg. 17: *2 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (24) 
Skift til sort garn. 
Omg. 18-20: 1 fm i hvem fm (24) 
Skift til gult garn. 
TIPS: Hvis opskriften følges, vil farveskift blive forskudt. Ved at hækle en fm i næste række inden 
farveskift, kan du få farveskiftet til at ligge lige på ryggen, hvormed det kan skjules af vingerne.  
Omg. 21: *3 fm, 2 fm i samme*, gentag 6 gange (30) 
Omg. 22: 1 fm i hver fm (30) 
Skift til sort garn. 
Omg. 23: *4 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (36) 
Omg. 24-25: 1 fm i hver fm (36) 
Skift til gult garn. 
Omg. 26: *5 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (42) 
Omg. 27: *19 fm, 1 indtagning*, gentages 2 gange (40) 
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Skift til sort garn. 
Omg. 28: 1 fm i hver fm (40) 
Omg. 29: *3 fm, 1 indtagning*, gentages 8 gange (32) 
Omg. 30: *14 fm, 1 indtagning*, gentages 2 gange (30) 
Skift til gult garn. 
Omg. 31: 1 fm i hver fm (30) 
Omg. 32: *13 fm, 1 indtagning*, gentages 2 gange (28) 
Skift til sort garn. 
Omg. 33: 1 fm i hver fm (28) 
Omg. 34: *2 fm, 1 indtagning*, gentages 7 gange (21) 
Omg. 35: *5 fm, 1 indtagning*, gentages 3 gange (18) 
Omg. 36: 1 fm i hver fm (18) 
Omg. 37: *4 fm, 1 indtagning*, gentages 3 gange (15) 
 
Fyld kroppen med det ønskede fyld. Hækl det antal fastmasker (ca. 5-9 stk.), som er nødvendigt for 
at næste omgangs hstm og stm er på samme side af kroppen, som dine farveskift (dette sikre, at 
enden kommer til at bøje opad mod vingerne, som skjuler dine farveskift).  
 
Omg. 38: 5 fm, 3 hstm, 3 stm, 3 hstm, 1 fm (15) 
Omg. 39: *1 indtagning, 1 fm*, gentages 5 gange i alt (10) 
Omg 40: *1 indtagning*, gentages indtil hullet er lukket, afslut med km 
 
Stik enden af en hækkelnål ind i kroppen og skub fyld godt ned i halespidsen – og form den, så den 
bukker opad mod den del af kroppen hvor du har dine farveskift. TIPS: når du hæfter garnet, kan du 
stramme det indeni kroppen, så du får spidsen til at bøje yderligere op.   
 

Vinger: 

Hækles i lysegrå 

Øverste vinge (2 stk.) 
Omg. 1: 6 fm i mr (6) 
Omg. 2: 2 fm i hver fm (12) 
Omg. 3: *1 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (18) 
Omg. 4: *2 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (24) 
Omg. 5: *3 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (30), 
Afslut med en km i næste fm og efterlad en lang garnende til montering.  
 
Nederste vinge (2 stk.) 
Omg. 1: 6 fm i mr (6) 
Omg. 2: 2 fm i hver fm (12) 
Omg. 3: *1 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (18) 
Omg. 4: *2 fm, 2 fm i samme*, gentages 6 gange (24) 
Afslut med en km i næste fm. 
 
Samling af vingerne 
1: Sy øverste og nederste vinge sammen i 4 masker.  
2: Hæft enderne. 
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2: Hækle fm hele vejen rundt. Afslut med en km og efterlad en lang garnende til montering. 
3: Læg de to sæt vinger ovenpå hinanden med forsiderne mod hinanden. Sy dem sammen i 5 masker 
i de øverste vinger og 4 masker i de nederste vinger.  
4: Hæft den ene ende.  
Sy vingen på kroppen, så dem dækker samlingerne og er på samme side, som kroppens ende 
krummer op. 
 

 
 
Følehorn (2 stk.): 
 
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.  
 
Ben:  
 
Der hækles 6 ben ud i et – et ben af gangen. 
1: Slå 9 lm op (første ben) 
2: 6 fm i 2. lm fra nålen (fod nr. 1) 
3: I de 6 fm hækles: 1 fm i 1. fm, spring 2. fm over, 1 fm i 3. fm, spring 4. fm over, 1 fm i 5. fm, spring 
6. fm over (fod nr. 1 er nu færdig) 
4: 7 km i hver lm i benet (ben 1 er nu færdig) 
5: Gentag 1-4 for at lave ben nr. 2 
6: 1 fm i første maske i ben 1 
7: 2 lm  
8: Gentag 1-6 for at lave ben nr. 3 og 4 
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9: 2 lm 
10: Gentag 1-6 for at lave ben nr. 5 og 6 
Afslut med km.  
Hæft den ene ende og efterlad den anden til montering. 
 
Øjne: 
 
Øjet er lavet med inspiration fra www.garngrammatik.dk opskrifter på øjne. 

1: Lav en magisk ring i sort garn. Hækl 1 lm, herefter 4 fm.  
2: Uden at klippe det sorte garn, skift til hvidt garn og hækl 2 fm i hvid i ringen. Sørg for at hækle det 
sorte garn med ind i masken (altså hækle rundt om garnenden). 
3: hækl herefter 2 fm videre i sort garn, hvor du hækler rundt om det hvide garn. Du har nu 8 fm i din 
magiske ring. 
4: Stram ringen til ved at hive i den korte, sorte garnende og stram derefter det hvide garn til ved at 
hive i begge hvide garnender. 
6: I det sorte garn hækles *1 fm, 2 fm i samme*, gentag hele vejen rundt. Afslut med km i første fm. 
7: Fæstn det hvide garn med en km i samme maske, som du lige har hæklet i. Hækl 1 km i alle 
masker hele vejen rundt. 
Afslut med km i første km. Hæft enderne men efterlad en lang sort garnende til montering, 

  

 

Jeg vil hellere end gerne se jeres udgave på Instagram under #RyeKreativitet #bienbob og 
@RyeKreativitet. 


