
Hæklet i Go handmades Teddy: 100% Polyester,50 g/65 m og Go handmades Vintage: 70% Uld/30% Bambus, 25 g/60 m.

Opskrif t
Chanel på hyggeklud og træring

Materialer
Hyggeklud 22 x 22 cm
Chanel på træring 12 cm
Teddy garn: 100 g 
Vintage garn: 50 g 
Hækelnål: 2,0 - 3,0 mm
Hækelnål hyggeklud: 4,0 - 5,0 mm
Træring:  68 mm
Øjne: 8 mm
Fyldvat

Chanel
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MATERIALER:

CHANEL – PÅ HYGGEKLUD
15 g brunt Go Handmade Vintage garn
75 g beige Go Handmade Teddy garn
Broderigarn
2 øjne 8 mm 
Fyldvat
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm
Hæklenål 4,0 - 5,0 mm (til hyggekluden)

CHANEL – PÅ TRÆRING
15 g brunt Go Handmade Vintage garn
15 g beige Go Handmade Teddy garn
Broderigarn
2 øjne 8 mm
Træring 68 mm
Fyldvat
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

CHANEL – PÅ MOBILE (1 STK.)
7 g brunt Go Handmade Vintage garn
7 g beige Go Handmade Teddy garn
Broderigarn
2 øjne 8 mm
Fyldvat
Hæklenål 2,0 - 3,0 mm

Alle angivne garnlængder er vejledende og 
afhænger af hæklestilen.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
mr  maske-ring (hækl 2 lm, hækl det angivne 

antal m i den 2. m fra nålen)
lm luftmaske
vl vendeluftmaske, vend derefter arbejdet
km kædemaske
fm fastmaske
1 fm udt udtagning (2 fm i en m)
1 fm indt indtagning (2 fm hækles sammen)
{…}  det, der står imellem, gentages igennem 

omgangen/rækken
(..)  for enden af omgangen/rækken  

- angiver antal masker i alt

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i spiralom-
gange. Som afslutning lukkes sidste maske i arbej-
det med en km, tråden klippes over i 20 cm længde 
og trækkes igennem masken.

UDTAGNING

INDTAGNING
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CHANEL – PÅ HYGGEKLUD

HOVED
Begynd med Vintage garnet.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) 18 fm (18)
5.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
6.) 24 fm (24)
7.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
8.) {9 fm, 1 fm udt} (33)
9.) 33 fm (33)
10.) 12 fm, 9 x 1 fm udt, 12 fm (42)
Skift til Teddy garnet. 
11. - 14.) 42 fm (42)
15.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
16.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
17.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
18.) 24 fm (24)
19.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
20.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
21.) {1 fm indt} (6)
Klip garnet, træk garnet gennem maskerne, træk 
dem sammen og sy hovedet sammen med undtagel-
se af en lille åbning. Fyld hovedet med fyldvat.
Form hovedet og øjenhule ved at trække en tråd fra 
hovedets åbning (den del der skal syes på hyggeklu-
den) til det ene øjes placering, før tråden omkring 
en maske og tilbage igen. Stram tråden for at forme 
en øjenhule og fiksér trådenderne ved at binde en 
knude. Gentag med det andet øje. Se ill.
Sæt øjnene i 8. omgang, med en afstand på 9 m. 
Stopperne til øjnene sættes på indefra, tryk dem evt. 
fast ved hjælp af en mønt. Luk den sidste åbning. 
Brodér næse/mund på med facon som et ”Y”.
Sy hovedet fast på hyggekluden.

ØRE (2 X)
Hækl med Vintage garnet. 
1.) mr med 4 fm (4)
2.) {1 fm, 1 fm udt} (6)
3.) {2 fm, 1 fm udt} (8)
4.) {3 fm, 1 fm udt} (10)
5.) {4 fm, 1 fm udt} (12)
6.)  1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt,  

2 fm, 1 fm udt, 5 fm (15)
7. - 11.) 15 fm (15)
Tryk øret lidt sammen ved åbningen og sy det fast 
på siden af hovedet, på højde med øjnene.

ARM (2 X)
Begynd med Vintage garnet.
1.)  Slå 5 lm op. 2 fm i den 2. m fra nålen,  

2 fm, 3 fm i den sidste m.  
Fortsæt på den anden side  
af lm-kæden med 2 fm,  
2 fm i den næste m (11)

2.) 5 fm, 1 fm udt, 5 fm (12)
3. - 7.) 12 fm (12)
8.) 1 fm indt, 4 fm, 1 fm indt, 4 fm (10)

DK
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9.) 10 fm (10)
Skift til Teddy garn.
10. - 20.) 10 fm (10)
21.) vl, 5 fm (5)
22.) vl, 5 fm  (5)
Fyldvat kommes i armene. Brug garnenden til at sy 
armene på hyggekluden med. 

HYGGEKLUD
Hækl med Teddy garnet.
Hyggekluden er hæklet som en oldemorsfirkant på 
følgende måde:
Hver omgang starter med 3 lm, der erstatter 1. stm. 
Der afsluttes med 1 km i 3. lm i omgangens start.
1.) mr, {3 stm, 2 lm} i ringen x 4
2.)  {3 stm, 2 lm, 3 stm, 2 lm}  

i hvert hjørne x 4
3.)  3 km frem til hjørnet.  

{3 stm, 2 lm, 3 stm, 2 lm i hjørne- 
gruppen. 3 stm, 2 lm i lm-buen} x 4

4. - 8.)  Hækles som omg. 3,  
der øges med en stm-gruppe 

 + 2 lm i lm-buerne
Fortsæt indtil den ønskede størrelse. 
Her i opskriften er der 8 omgange med ca. mål på 
22 x 22 cm. Hæft ender.

CHANEL – PÅ TRÆRING

HOVED
Begynd med Vintage garnet.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) 18 fm (18)
5.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
6.) 24 fm (24)
7.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
8.) {9 fm, 1 fm udt} (33)
9.) 33 fm (33)
10.) 12 fm, 9 x 1 fm udt, 12 fm (42)
Skift til Teddy garnet.
11. - 14.) 42 fm (42)
15.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
16.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
17.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
18.) 24 fm (24)
19.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
20.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
21.) {1 fm indt} (6)
Laves på samme måde som ved ’hyggekluden’.

ØRE (2 X)
Hækl med Vintage garnet. 
1.) mr med 4 fm (4)
2.) {1 fm, 1 fm udt} (6)
3.) {2 fm, 1 fm udt} (8)
4.) {3 fm, 1 fm udt} (10)
5.) {4 fm, 1 fm udt} (12)
6.)  1 fm udt, 2 fm, 1 fm udt,  

2 fm, 1 fm udt, 5 fm (15)
7. - 11.) 15 fm (15)
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Tryk øret lidt sammen ved åbningen og sy det fast 
på siden af hovedet, på højde med øjnene. 

RINGSTYKKET
Hækl med Vintage garnet. 
1.) 21 lm, vend arb (21)
2.)  1 fm i 2. lm fra nålen,  

hækl 20 fm omgangen ud,  
vend arb (20)

3. - 11.) 1 lm, hækl 20 fm omgangen ud. 
 Vend arb efter hver omgang (20)
Brug garnenden til at sy ringstykket fast på trærin-
gen med. Sy hovedet fast på ringen.

ARM (2 X)
Begynd med Vintage garnet.
1.)  Slå 5 lm op. 2 fm i den 2. m fra nålen,  

2 fm, 3 fm i den sidste m.  
Fortsæt på den anden side  
af lm-kæden med 2 fm,  
2 fm i den næste m (11)

2.) 5 fm, 1 fm udt, 5 fm (12)
3. - 7.) 12 fm (12)
8.) 1 fm indt, 4 fm, 1 fm indt, 4 fm (10)
9.) 10 fm (10)
Skift til Teddy garnet.
10. - 20.) 10 fm (10)
21.) vl, 5 fm (5)
22.) vl, 5 fm  (5)
Fyldvat kommes i armene. Brug garnenden til at sy 
armene på ringen med. 

CHANEL – PÅ MOBILE

HOVED
Begynd med Vintage garnet.
1.) mr med 6 fm (6)
2.) 2 fm i hver m (12)
3.) {1 fm, 1 fm udt} (18)
4.) 18 fm (18)
5.) {2 fm, 1 fm udt} (24)
6.) 24 fm (24)
7.) {3 fm, 1 fm udt} (30)
8.) {9 fm, 1 fm udt} (33)
9.) 33 fm (33)
10.) 12 fm, 9 x 1 fm udt, 12 fm (42)
Skift til Teddy garnet.
11. - 14.) 42 fm (42)
15.) {5 fm, 1 fm indt} (36)
16.) {4 fm, 1 fm indt} (30)
17.) {3 fm, 1 fm indt} (24)
18.) 24 fm (24)
19.) {2 fm, 1 fm indt} (18)
20.) {1 fm, 1 fm indt} (12)
21.) {1 fm indt} (6)
Laves på samme måde som ved ’hyggekluden’.

ØRE (2 X)
Laves på samme måde som ved ’hyggekluden’.

TØRKLÆDE
Hækl med Teddy garnet.
1.) Slå 25 lm op, vend arb og lav 24 fm
Sy tørklædet fast på hovedet.
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Godt at vide
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede hæklere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er hæklet med det, som vi betragter som medium fast-
hed. Den fasthed som vi synes passer bedst.
  
Nål, størrelse og fasthed
Hæklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en 
nål 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der 
hækler med en nål 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores 
eget team, som har været med til at hækle. 
Nøglen til at hækle en bestemt størrelse, handler mere om 
hækle stilen end om størrelsen på nålen. Derfor anbefaler 
vi altid et spænd af nål størrelser.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle 
være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig en rettelse 
eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk
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