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Dette skulle gerne være en opskrift for dig der har mod på at hækle, men måske ikke helt har haft modet 

endnu. Opskriften vil blive skrevet som en almindelig hækleopskrift, og nedenfor vil der blive vist fotos af 

processen. Opskriften er baseret på simple, grundmasker og grundteknikker i hækling. Dvs. du kan google 

dig til en video-/fotodemonstration af de enkelte masker og metoder. Når du har lavet denne sutteklud, er 

du godt inde i at forstå hækling! Når du har lavet denne kærlige sutteklud har du: 

 lavet følgende hæklede maskevariationer:  

o Luftmasker 

o Kædemasker 

o Fastmasker 

o Stangmasker 

 lavet følgende fremgangsmåder i hækling 

o Hækle bedstemorfirkant 

o Hækle i runder/cirkler 

Du har med andre ord lavet en amigurumi – en kærlig bamse med et sjovt udtryk og et trygt kram! 

TIP!: der er mange gode kilder på nettet når du skal have den sidste håndevending på plads. Den lille 

håndbog ”Hækleskole” fra Sys Fredens fungerer som et godt opslagsværk hvad angår maskefremgange og 

basismetoder. Foretrækker du video vil jeg anbefale Drops Garnstudio, eller simpelthen blot YouTube.  

Til dig der blot skal læse opskriften er her en forklaring på opskriftens forkortelser: 

km: kædemasker 

lm: luftmasker 

fm: fastmasker 

Stgm: stangmasker 

2msm: 2 masker sammen (indtagning) 

God fornøjelse! 

  



 

 

Før du starter 

Garn, farver og hæklenål 
 

Principielt kan alt garn bruges til sådan en sutteklud, der er dog overvejelser at tage med ift. blødhed, 

vaskbarhed og andre parametre som pris og tykkelse. Jeg anbefaler almindeligt bomuldsgarn (pind 3 ½), da 

det er dejlig blødt mod huden er et slidstærkt garn.  

Antallet af farver du vil bruge i din sutteklud kan du variere helt efter lyst – måske du vil lave en 

regnbueinspireret klud! Det er dog vigtigt at du beslutter dig for hovedets farve inden du starter da 

bedstemorfirkanten skal starte i samme farve, så får du den pæneste montering til slut. 

Til bedstemorfirkanten bruges hæklenål i størrelse 3,5. Til hovedet, arme og andre løsdele er brugt en nål 

3,0 for at opnå et lidt tættere resultat.  

 

Garnmængde: 4 nøgler af 50 g. 2 nøgler i lys petroleum til sutteklud/hoved, 1 nøgle mørk petroleum til 

sutteklud og 1 nøgle grå til sutteklud. Derudover en lille rest hvid + sort garn til øjne. 

  



 

 

Hækle i cirkler/runder 
Der findes forskellige principper rundt omkring når der hækles i cirkler. Nogle opskrifter ynder at man 

afslutter hver runde med 1 km i rundens første maske osv. Jeg foretrækker og anbefaler at ”ignorere” 

rundeafslutningerne og i stedet forestille sig man arbejder i spiral. Dvs. når du fx har slået de 6 fm op til 

hovedet – så starter du blot 2. runde i den første maske og så bliver resultatet rundt, flot og ensartet.  

Du kan dog ikke helt ignorere rundestart når du skal følge opskriften og derfor er 

maskemarkører/stitchmarkers et uundværligt værktøj. Du kan nøjes med et stykke garn i en anden farve, 

en sikkerhedsnål eller du kan købe dig til dem. Sæt maskemarkøren i omgangens første, hæklede maske og 

når du når om til den igen vil du være klar til næste runde i opskriften – husk at flytte maskemarkøren med 

efterhånden! 

Der kan hækles på 2 måder når det gælder cirkler. Man kan hækle gennem begge snore på masken eller 

man kan hækle i den bagerste. Hækler du i begge snore får du et ”glat”, tykkere resultat men også et 

resultat der nogen gange kan have en tendens til små huller hvor fyldet kan ses (min personlige mening). 

Hækler du i bagerste snor danner du linjer i overfladen, overfladen bliver tyndere og efter min mening 

tættere. Det er dog en smagssag, så prøv dig frem! Opskriften nedenunder antager man hækler i bagerste 

snor (når der hækles rundt) – der er dog ingen skade til at ændre dette, hvis du lyster. 

  



 

 

Opskrift pa  hæklet sutteklud 

Tæppe/Bedstemorfirkant 

Runde 1 

Trin 1: 6 lm 

Trin 2: saml de 6 lm i en ring med en km i 1. lm 

Trin 3: 3lm (= 1 stgm.) derefter 2 stgm om ringen.  

Trin 4: 2 lm, 3 stgm om ringen. 

Trin 5: Gentag trin 4 til der er 4 sæt a 3 stgm.  

Trin 6: Afslut med 2 lm og derefter 1 km i den 3. lm fra begyndelsen. 

Trin 7: Der skulle nu gerne være en firkant med 4 hjørnebuer. Bryd garnet. 

Runde 2  

Trin 8: hækl 3 lm og 2 stgm i en vilkårlig hjørnebue.  

Trin 9: 2 lm og 3 stgm i samme bue. 

Trin 10: 2 lm og 3 stgm i næste hjørnebue. Derefter 2 lm og 3 stgm i samme bue. 

Trin 11: Gentag trin 10 i de 2 næste buer.  

Trin 12: 2 lm og luk af med 1 km i 3. lm på det begyndende sæt. Bryd garnet. 

Trin 13: Skift farve. 

Runde 3 

Trin 14: hækl 3 lm og 2 stgm. I en vilkårlig hjørnebue. 

Trin 15: 2 lm og 3 stgm i samme bue. 

Trin 16: 2 lm og 3 stgm i næste bue (midterbuen). 

Trin 17: 2 lm og 3 stgm i næste bue (hjørnebuen). Derefter 2 lm og 3 stgm i samme bue. 

Trin 18: Gentag trin 16+17 runden ud. 

Trin 19: 2 lm og luk af med 1 km i 3.lm på det begyndende sæt. Bryd garnet. 

Runde 4-24 

Fortsæt efter samme princip. Farveskift ved hver runde og hvert sæt består af 3 stgm adskilt af 2 lm. Der 

hækles 2 sæt i hjørnebuerne og 1 sæt i midterbuer. 

OBS: Der kan principielt fortsættes i det antal omgange der ønskes at udbygge tæppet med. 

 

 

 

 

 

 

Tip: Mangler du en hurtig DIY til oldemorfirkanter/Granny Squares er 

der en god og simpel grundguide på bloggen ”Karen Klarbæks Verden”. 

Ellers kig fotosteps længere nede i opskriften! 

 



 

 

Tæppekant (muslingekant) 

Kanten hækles i samme farve som sidste runde på bedstemorfirkanten, for den pæneste effekt. Kantens 

princip består i at hækle 6 stgm i hver bue og fm i hvert sæt. 

Trin 1: Fæst garnet med en løkke på hæklenålen 

Trin 2: Start ved et vilkårligt ’sæt’ (3stgm) på bedstemorfirkanten. Hækl 2 fm. 

Trin 3: 6 stgm i buen, derefter 2 fm i næste ’sæt’. 

Trin 4: Gentag trin 3 runden ud. 

Trin 5: afslut med 1 km i rundens 1. fm. Bryd garnet. 

Trin 6: Hæft alle ender på tæppet. 

Hoved  
Hækles i bagerste snor. 

Rnd.  1:  2 lm 

Rnd.  2:  6 fm i 2. lm fra nålen (saml lidt som en cirkel og fortsæt rundt) (6) 

Rnd.  3:  2 fm i hver m. (12) 

Rnd.  4:  2 fm i næste m, 1 fm i næste maske. Gentag runden ud. (18) 

Rnd.  5:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 2 masker. Gentag runden ud. (24) 

Rnd.  6:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 3 masker. Gentag runden ud (30) 

Rnd.  7:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 4 masker. Gentag runden ud (36) 

Rnd.  8:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 5 masker. Gentag runden ud (42) 

Rnd.  9:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 6 masker. Gentag runden ud (48) 

Rnd. 10: 2 fm i næste m, 1 fm i næste 7 masker. Gentag runden ud (54) 

Rnd. 11: 2 fm i næste m, 1 fm i næste 8 masker. Gentag runden ud (60) 

Rnd. 12-20: 1 fm i hver m (60) 

Rnd. 21: 2msm, 1 fm i næste 8 masker. Gentag runden ud (54) 

Rnd. 22: 2msm, 1 fm i næste 7 masker. Gentag runden ud (48) 

Rnd. 23: 2msm, 1 fm i næste 6 masker. Gentag runden ud (42) 

Rnd. 24: 2msm, 1 fm i næste 5 masker. Gentag runden ud (36) 

Rnd. 25: 2msm, 1 fm i næste 4 masker. Gentag runden ud (30) 

Rnd. 26: 2msm, 1 fm i næste 3 masker. Gentag runden ud (24) 

Sæt maskemarkøren i sidsthæklede maske på runde 26 (så det ikke løber) og læg nu hovedet til side. 

Arm  
Lav 2 stk. Hækles i bagerste snor. 

Rnd. 1: 2 lm 

Rnd. 2: 6 fm i 2. lm fra nålen (saml lidt som en cirkel og fortsæt rundt)(6) 

Rnd. 3: 2 fm i hver m (12) 

Rnd. 4: 2 fm i næste m, 1 fm i næste maske. Gentag runden ud (18) 

Rnd. 5: 2 fm i næste m, 1 fm i næste 2 masker. Gentag runden ud (24) 



 

 

Rnd. 6-7: 1 fm i hver m (24) 

Rnd. 8: 2msm, 1 fastmaske i næste maske. Gentag runden ud (16) 

Rnd. 9-11: i fm i hver m (16) 

Rnd. 12: 2msm, 1 fastmaske i næste 2 masker. Gentag runden ud (12) 

Rnd. 13-20: 1 fm i hver m (12) 

Bryd garnet og træk det igennem, efterlad et godt stykke snor til at sy armen fast med. 

Øre  
Lav 2 stk. Hækles i bagerste snor. 

Rnd.  1:  2 lm 

Rnd.  2:  6 fm i 2. lm fra nålen (saml lidt som en cirkel og fortsæt rundt) (6) 

Rnd.  3:  2 fm i hver m. (12) 

Rnd.  4:  2 fm i næste m, 1 fm i næste maske. Gentag runden ud. (18) 

Rnd.  5:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 2 masker. Gentag runden ud. (24) 

Rnd.  6:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 3 masker. Gentag runden ud (30) 

Rnd.  7:  2 fm i næste m, 1 fm i næste 4 masker. Gentag runden ud (36) 

Rnd. 8-10: 1 fm i hver m (36) 

Rnd. 11: 2msm, 1 fm i næste 4 masker. Gentag runden ud (30) 

Rnd. 12: 2msm, 1 fm i næste 2 masker. Gentag runden ud (22) 

Rnd. 13: 2msm. Gentag runden ud (11) 

Bryd garnet og træk det igennem, efterlad et godt stykke snor til at sy øret fast med. 

 

Øje  
Hækles i hvidt. Lav 2 stk. Hækles i bagerste snor. 

Rnd. 1: 2 lm 

Rnd. 2: 6 fm i 2. lm fra nålen (saml lidt som en cirkel og fortsæt rundt) (6) 

Rnd. 3: 2 fm i hver m. (12) 

Rnd. 4-5: 1 fm i hver m (12) 

Bryd garnet og træk det igennem, efterlad et godt stykke snor til at sy øjet fast med. 

Pupil 

Hækles i sort. Lav 2 stk. 

Rnd. 1: 2 lm 

Rnd. 2: 4 fm i 2. lm fra nålen. Saml til en cirkel. 

Bryd garnet og træk det igennem, efterlad snor til at sy pupillen fast med. 



 

 

 

Montering 
Husk at alle dele skal monteres således de kan modstå et barns forelskelse – så sy dem ekstragodt fast.  

Sy pupillen på øjnene, du kan placere dem som du ønsker – de kan få meget forskellige udtryk. Fyld 

derefter øjnene med lidt bamsefyld og montér dem på hovedet. Jeg har på min ladet øjnenes øverste kan 

flugte dem runde 9 på hovedet (tæl linjerne). Brug evt. maskemarkører til at hjælpe med at holde øjnene 

på plads under montering. Sy øjnene tæt sammen og brug stingene til at forme øjnene og justere vinklen på 

blikket til du få det udtryk du ønsker. 

Tryk øret fladt og læg det dobbelt ved afslutningen (giv det et sting eller 2). Nu er øret også klar til 

montering (der bruges ikke fyld). Ørernes vinkel og placering kan ændre bamsens udtryk meget, prøv dig 

frem. Mine er monteret med øverste kant på hovedets 4. runde (tæl linjer) og placeret parallelt.  

Nu skal snuden sys. Vælg et trekantet område ud under øjnene og sy nu lodrette sting der rammer den ind 

(man kan vel kalde det kastesting når det er i samme retning). Start med lette sting og sy nu oveni til 

snuden tager den form og tykkelse du ønsker. 

Fyld hovedet og hækl 2msm indtil hovedet er helt lukket af. Bryd garnet og træk igennem, efterlad lang 

snor til montering. 

Fyld armene og montér dem på kludens midte. Montér derefter hovedet, igen kan hvert sting bruges til at 

forme hovedets udtryk på bamsen – skal det fx være et dingle hoved eller sidde tæt til kluden?  

Hæft enderne grundigt bagpå og bryd garnet – nu er din sutteklud færdig !!!! 

 

FOTOSTEPS FØLGER 
 

 



 

 

1. 6 luftmasker laves. 

2. De samles til en ring. 

3. start første sæt med 3 

luftmasker. De erstatter 1 

stangmaske. 

4. Lav 2 stangmasker (nu har 

du et sæt) og lav nu et 

mellemrum på 2 

luftmasker inden næste 

sæt. 

1. Du er nu klar til at lave 2. 

sæt. 

2. 3 stangmasker og derefter 

2 luftmaske som 

mellemrum.  

3. Lav 4 sæt og afslut med 

en kædemaske i 3. maske 

på første sæt. Dvs. 3. 

maske på de første 3 

luftmasker du startede 

med. 

4. Bryd garnet.  



 

 

1. Start i en luftbue. Start 

igen med 3 luftmasker 

(erstatning for 1. 

stangmaske). 

2. Lav 2 sæt i samme 

luftbue. Husk at fortsætte 

mellemrum på 2 

luftmasker. 

3. Fortsæt i resten af 

luftbuerne. Afslut med 

kædemaske i 3. maske på 

første sæt.  

4. Bryd garnet.  

1. Skift farve. Bind en løkke 

på nålen. Slå 3 luftmasker 

op i en luftbue (erstatning 

for 1. stangmaske). 

2. 2 stangmasker + 2 

luftmasker og 1. sæt er nu 

færdigt. 

3. Forsæt rundt med 2 sæt i 

hjørnebuerne og 1 sæt i 

midterbuer. Afslut med 

km som beskrevet 

ovenfor. 

4. Skift nu farve ved hvér ny 

runde. 



 

 

1. Blondekant: Brug samme 

farve som sidst er brugt på 

kluden. Bind en løkke på 

nålen.  

2. Hækl 1 fastmaske i hvér af 

de 2 masker der er ved et 

sæt. 

3. Hækl stangmaskerne 

rundt om selve luftbuen. 

Lav 6 stk. 

4. efter 6 stangmasker 

hækles nu fastmasker i de 

2 masker der kommer ved 

næste sæt.  

1. Sådan ser mønsteret ud 

efterhånden som du 

kommer frem. 

2. Hjørnerne er ikke 

anerledes. Forsæt med 6 

stgm i luftbuerne og 2 

fastmasker langs 

’sættene’. 

3. Afslut runden med de 6 

stangmasker i luftbuen og 

derefter en kædemaske i 

1. fastmaske på 

blonderunden.  



 

 

 

1. Hovedet: Lav 2 km. Hækl 6 

fastmasker i 2. km fra nålen 

(dvs den første maske du 

lavede) 

2. Træk de 6 masker sammen 

(stram snoren der stikker ud 

bagpå).  

3. Fortsæt nu rundt i spiral – brug 

en maskemarkør til at huske 

hvor en ny omgang starter. 

4. Spiralen udvides efterhånden 

som opskriften foreskriver at 

der hækles 2 fm i 1 m. 

1. Her ses den med rigtig 

nålstørrelse – dvs. et tættere 

værk. 

2. Efter udviddelserne hækles der 

længde på. 

3. Indtagninger. 

4. Hoved kan nu lægges til side, 

sæt en maskemarkør i løkken så 

det ikke trevler op. Klar til 

montering. 



 

 

 

1. Øjet 

2. pupil 

3. syes sammen med 

hæftenål 

4. Der kan arbejdes 

med 

synsretningerne for 

at veksle i udtryk. 

1. Øret startes også i 

spiral 

2. Efterhånden bliver den 

tredimensionel når der 

hækles rundt 

3. Efter indtagning. Klip 

garnet og træk det i 

gennem. 

4. Tryk øret fladt 

5. Læg det dobbelt i 

bunden og giv det et 

sting. 



 

 

 
 


