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Hækleopskrift 
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Hækleforkortelser: 

mr = Magisk ring 

fm = Fastmaske 

km = Kædemaske  

(2    1) = Indtagning 

(2i1) = Udtagning: 

** = Gentag anvisning  

 

Manny Mus: 

35 g ‘Drops loves you 6, fv 101’ 

15 g ‘Drops loves you 6, fv 112 ’ 

En rest brun garn 

 

Millie Mus: 

35 g ‘Drops loves you 6, fv 101 ’ 

En rest brun garn 

15 g ’Drops Loves you 7, fv 13 ’ 

OBS: Her er der brugt drops loves you 7 til 

kroppen som gør at Millie bliver en smule 

mindre i omkreds i forhold til Manny. Her kan 

der selvfølgelig bruges andre garn typer.  

 

Manny & Millie måler ca. 25 cm 

 

Materialer:  

Hæklenål 2.5 

Fyld 

Nål 

Sort broderingsgarn 
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Ben: (2 stk) 

Fyld undervejs. 

Omg 1: *6 fm i magisk ring* = 6 

omg 2: *2i1* = 12 

omg 3-24: *1 fm* = 12 (22 omgange) 

Afslut og klip garnet på det ene ben. 

Hækl nu et mere men denne gang skal du ikke 

klippe garnet. 

Du skal nu hækle benene sammen. Sæt de to ben 

op imod hinanden og hækl dem sammen med 2 

km.  

Fortsæt nu rundt således: (kædemaskerne tælles 

ikke med) 

Omg 1: 4 fm, (2i1) x2, 8 fm, (2i1) x2, 4fm = 24 

Omg 2: *1 fm* = 24 

Omg 3: 2i1, 5 fm, (2i1) x2, 8 fm, (2i1) x2, 5 fm, 2i1 

= 30 

Omg 4: 5 fm, (2i1) x3, 14 fm, (2i1) x3, 5 fm = 36 

Omg 5: *1 fm* = 36 

Omg 6: *5 fm, 2i1* = 42 

SKIFT TIL TRØJE-FARVEN 

Omg 7: *6 fm, 2i1* = 48 

Omg 8-16: *1 fm* = 48 

Omg 17: *6 fm, 2→1* = 42 

Omg 18: *1 fm* = 42 

Omg 19: *5 fm, 2→1* =36 

Omg 20: *1 fm* = 36 

Omg 21: *4 fm, 2→1* = 30 

Omg 22: *1 fm* = 30 

Omg 23: *3 fm, 2→1* = 24 

Omg 24: *1 fm* =24 

Omg 25: *2 fm, 2→1* = 18 

Omg 26: *1 fm* = 18 

Omg 27: *1 fm, 2→1* = 12 

Omg 28: *1 fm* = 12 

SKIFT HVID 

Omg 29: *1 fm* = 12 

Afslut og efterlad en lang snor til montering. 

 

Hoved: 

Fyld undervejs 

Start med brun 

Omg 1: 4 fm i mr  

Omg 2: *2i1* = 8 

Omg 3-4: *1 fm* = 8 

Omg 5: *2→1* = 4 
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SKIFT TIL HVID 

Omg 6: *1 fm* = 4 

Omg 7: *1 fm, 2i1* = 6 

Omg 8: *1 fm, 2i1* = 9 

Omg 9: *2 fm, 2i1* = 12 

Omg 10: *3 fm, 2i1* = 15 

Omg 11: *4 fm, 2i1* = 18 

Omg 12: *5 fm, 2i1* = 21 

Omg 13: *6 fm, 2i1* = 24 

Omg 14: *7 fm, 2i1* = 27 

Omg 15: *8 fm, 2i1* = 30 

Omg 16-17: *1 fm* = 30  

Omg 18: *9 fm, 2i1* = 33 

Omg 19: *10 fm, 2i1* = 36 

Omg 20: *11 fm, 2i1* = 39 

Omg 21-24: *1 fm* = 39 

Omg 25: *11 fm, 2→1* = 36 

Omg 26: *4 fm, 2→1* = 30 

Omg 27: *3 fm, 2→1* = 24 

Omg 28: *2 fm, 2→1* = 18 

Omg 29: *1 fm, 2→1* = 12 

Omg 30: *2→1* = 6 

Afslut og luk af. 

 

 

 

Arme: (2 stk) 

Fyldes let undervejs men ikke i toppen. 

Start med hvid 

Omg 1: 5 fm i mr = 5 

Omg 2: *2i1* = 10 

Omg 3-16: *1fm* = 10 (14 omgange) 

SKIFT TIL BLUSE-FARVE 

Omg 17-18: *1 fm* = 10 (2 omgange) 

Afslut og efterlad nok snor til montering. 

 

Ører (Yderste del): (2 stk) 

Der bruges kun hvidt garn til denne del. 

Omg 1: 6 fm i mr 

Omg 2: *2i1* = 12 

Omg 3: *1 fm, 2i1* = 18 

Omg 4: *2 fm, 2i1* = 24 

Omg 5: *3 fm, 2i1* = 30 

Afslut og hæft. 

 

Ører (Inderste del): (2 stk) 

START MED BRUN 

Omg 1: 6 fm i mr 

Omg 2: *2i1* = 12 

Omg 3: *1 fm, 2i1* = 18 

Omg 4: *2 fm, 2i1* = 24 

SKIFT TIL HVID 
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Omg 5: *3 fm, 2i1* = 30 

Klip ikke garnet, da den skal hækles sammen med 

den yderste del af øret. 

Hækl dem sammen med fastmasker, hele vejen 

rundt. Efterlad nok garn til montering. 

 

Sløjfe/butterfly: (valgfrit) 

Her skal der hækles i rækker. Hver række vendes 

med en luftmaske. 

Slå 11 lm op på nålen og begynd i den 2. 

luftmaske fra nålen. 

Rk 1-6: *1 fm* = 10 

Rk 7: 5 fm og træk snoren igennem. 

Afslut med ekstra lang snor til at færdiggøre sløjfen 

og montering.  

 

Nu sidder snoren ca i midten af sløjfen. Klem 

sløjfen lidt sammen og kør garnet rundt om – husk 

at stramme og rette udseendet til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæft sløjfen på bagsiden og husk at have garn til 

montering. 
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1.  

Hale (ca 30 cm garn x3) 

Ønskes halen længere skal du blot lave snorene 

længere inden start. 

Træk de 3 snore igennem en maske bagpå.  

Bind en knude. 

Del garnet op og flet halen.  

Bind en knude i slutningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Placer ørerne på hovedet omkring omgang 19-20. 

Klem dem lidt sammen i bunden.  

Sy ørerne fast. Benyt eventuelt nåle til at holde 

dem fast så du er sikker på at de sidder som 

ønsket. 

 

3. 

Placer hovedet på halsen og sy delene sammen. 

Fyld lidt ekstra fyld i halsen inden du lukker af. 

  

Montering 
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4.  

Placer armene omkring omgang 23-24. 

Sy armene på og broder øjne på.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Hvis du har lavet en sløjfe til Millie, skal den syes 

på mellem ørerne.  

Hvis du har lavet en butterfly til Manny, skal den 

syes på halsen. 
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Jeg vil blive meget glad hvis du vil sende et billede 

af DIN mus eller dele via instagram. Tag billedet 

med #frksorensen og #milliemouse #mannymouse  

 

Har du spørgsmål til selve opskriften er du 

velkommen til at kontakte mig via mail. 

Opdager du fejl eller mangler kontakt ligeledes via 

mail så det kan rettes. 

 

 

http://frksorensen.blogspot.dk 

https://instagram.com/frk.sorensen/ 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright: 

Opskriften er kun til privat brug – du må ikke 

sælge eller på anden vis videregive opskriften. 

Henvis i stedet til min Instagram eller blog, 

hvor man kan kontakte mig. Du må GERNE 

sælge det færdige produkt, med henvisning 

til mig som designer. 

 

Selve opskriften 
 


