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Opskrif t
Pandaerne
Inus & Baby Nusi

GARNFORBRUG
Inus (H: 40 cm) & Baby Nusi (H: 18 cm)
Sort Fur Lux  150 g
Offwhite Fur Lux  150 g
Hvid Little one’s Cotton 25 g
eller Snehvid Bohème Velvet “double” 25 g
Til snuderne få meter sort
Til Baby Nusi’s tunge en meter lyserød

MATERIALER
Øjne 14 & 8 mm
Fyldvat
Hæklenål/Fur Lux: 6,0 mm
Hæklenål/Bohème Velvet ”double”: 5,0 mm

Hæklet i Go handmades Fur Lux - den ypperste kvalitet for et pelsgarn. Det blødeste og mest realistiske pels effektgarn som findes. Et luksusgarn når det er bedst: 100% Polyester, 50 g/27 m.
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GARNFORBRUG:
Inus (H: 40 cm) & Baby Nusi (H: 18 cm)
150 g Sort Fur Lux 
150 g Offwhite Fur Lux 
25 g Hvid Little one’s Cotton eller
25 g Snehvid Bohème Velvet “double”
Til snuderne få meter sort
Til Baby Nusi’s tunge en meter lyserød

MATERIALER:
Øjne 14 & 8 mm
Fyldvat
Hæklenål til Fur Lux: 6,0 mm
Hæklenål til Bohème Velvet ”double”: 5,0 mm

Angivne garnmængder er vejledende.

Montering af sikkerhedsøjne:
Øjnene monteres på hovedet efter at både 
snude og øjenpletter er syet på.
Øjnene sættes i og bagstopperne til øjnene 
sættes på indefra.
Bagstopperne kan og skal være lidt svære at 
montere, dette for at sikre at de sidder fast.

Hvis ikke andet er angivet, hækles der i 
spiralomgange.
Efterlad altid ca. 20 cm tråd når en del er 
afsluttet, til den endelige montering.

Det anbefales at komme fyldvat i løbende 
som arbejdet udføres og der afsluttes med at 
montere alle dele. 
Ører, øjenpletter og snude på hovedet. Hove-
det, arme og ben på kroppen.
For placeringer se eventuelt på billederne i 
opskriften, ellers som det vil være naturligt på 
det færdighæklede.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m Maske
mr Magisk ring
lm Luftmaske
vlm Vendeluftmaske, vend derefter arbejdet 
fm Fastmaske
hstm Halvstangmaske
stm Stangmaske
1 fm udt Udtagning (2 fm i en m)
1 stm udt Udtagning (2 stm i en m)
1 fm indt Indtagning (2 fm hækles sammen)
3 fm indt Indtagning (3 fm hækles sammen)
*...*  Det, der står imellem, gentages igennem 

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

- angiver antal masker i alt
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INUS - STOR PANDA

KROP (OFFWHITE/SORT)
Start med Offwhite Fur Lux.
1.) 6 fm i mr (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
8.) *6 fm, 1 fm udt* (48)
9.) *7 fm, 1 fm udt* (54)
10. - 13.) 54 fm (54)
14.) *7 fm, 1 fm indt* (48)
15.) 48 fm (48)
16.) *6 fm, 1 fm indt* (42)
17.) 42 fm (42)
18.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
Skift til Sort Fur Lux.
19. - 20.) 36 fm (36)
21.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
22.) 30 fm (30)
23.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
24. - 25.) 24 fm (24)
26.) *2 fm, 1 fm indt* (18)

HOVED (OFFWHITE)
Hækles i Offwhite Fur Lux.
1.) 6 fm i mr (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6.) *4 fm, 1 fm udt* (36)
7.) *5 fm, 1 fm udt* (42)
8. - 12.) 42 fm (42)
13.) *5 fm, 1 fm indt* (36)
14.) *4 fm, 1 fm indt* (30)
15.) *3 fm, 1 fm indt* (24)
16.) *2 fm, 1 fm indt* (18)

SNUDE (HVID)
Hækles i Hvid Little one’s Cotton, dobbelttråd eller 
Snehvid Bohème Velvet ”double” (kan først leveres 
primo juni).
1.) 6 fm i mr (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5.) *3 fm, 1 fm udt* (30)
6. - 9.) 30 fm (30)
Brodér mund og næse på (se tegning).

1 2

5 6
3 4
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’PLETTER’ VED ØJNENE (SORT, 2 X)
Hækles i Sort Fur Lux.
1.) 7 lm, start i anden lm fra nålen (7)
2.)  4 fm, 1 hstm, 4 stm i sidste lm,  

fortsæt på modsatte side  
af lm arbejdet 1 hstm, 4 fm,  (14)

ØRE (SORT, 2 X)
Hækles med Sort Fur Lux.
1.) 6 hstm i mr, 2 vlm
 vend arbejdet og hækle videre (6)
2.) *1 stm udt* (12)

ARME (SORT, 2 X)
Start med Sort Bohème Velvet “double”.
1.) 6 fm i mr (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (18)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (24)
5. - 7.) 24 fm (24)
8.) *2 fm, 1 fm indt* (18)
9.) 18 fm (18)
Skift til Sort Fur Lux.
10.) *1 fm, 1 fm indt* (12)
11. - 22.) 12 fm (12)
23.) *1 fm indt* (6)

BEN (SORT, 2 X)
Start med Sort Bohème Velvet “double”.
1.)  8 lm, hækle tilbage på arbejdet og 

spring 1 lm over, 1 fm udt i 2. lm  
fra nålen, 5 fm, 4 fm i sidste lm,  
hækle videre på modsatte side,  
6 fm, 1 fm udt (19)

2.)  1 fm udt, 6 fm, 4 x 1 fm udt,  
7 fm, 1 fm udt (25)

3.) 25 fm i bagerste maskeled (25)
Skift til Sort Fur Lux.
4.) 25 fm (25)
5.) 25 fm (25)
6.)  7 fm, 1 fm indt, 2 x 3 fm indt,  

1 fm indt, 8 fm (19)
7.) 1 fm indt, 4 fm, 4 x 1 fm indt, 5 fm (14)
8. - 20.) 14 fm (14)
21.) *1 fm indt* (7)

ØJENHULERNES FORDYBNING
Med Fur Lux garn trådes cirka 25 cm.
Nålen føres ind nederst på hovedet og ud på øjets 
inderside.
Tråden føres henover 1-2 masker og ud igen nederst 
på hovedet. Stram tråden, således at presset danner 
øjenhulens fordybning.
For at holde presset på fordybningen, syes der igen-
nem et par masker nederst på hovedet. Trådenderne 
hæftes.
Se ill.
Gentages på det andet øje. 
Hvis øjenhulens fordybning ønskes meget dybere, 
kan processen gentages.
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NUSI - BABY PANDA

KROP (OFFWHITE/SORT)
Start med Offwhite Fur Lux.
1.) 5 fm i mr (5)
2.) *1 fm udt* (10)
3.) *1 fm, 1 fm udt* (15)
4.) *2 fm, 1 fm udt* (20)
5. - 8.) 20 fm (20)
Skift til Sort Fur Lux.
9. - 10.) 20 fm (20)
11.) *2 fm, 1 fm indt* (15)
12.) *1 fm, 1 fm indt* (10)
Afsluttes ikke.

HOVED (OFFWHITE)
Hovedet hækles som fortsættelse af kroppen.
Skift til Offwhite Fur Lux.
13.) *1 fm, 1 fm udt* (15)
14.)  4 fm, 1 fm udt x 2, 4 fm,  

1 fm udt x 2, 3 fm (19)
15. - 17.) 19 fm (19)
18.) 4 fm, 1 fm indt, 7 fm, 1 fm indt, 4 fm (17)
19.)  2 fm, 1 fm indt x 2, 5 fm,  

1 fm indt x 2, 2 fm (13)
20.)  1 fm, 1 fm indt x 2, 3 fm,  

1 fm indt x 2, 1 fm (9)

SNUDE (HVID)
Hækles i Hvid Little one’s Cotton, dobbelttråd eller 
Snehvid Bohème Velvet ”double” (kan først leveres 
primo juni).
1.) 6 fm i mr (6)
2.) *1 fm udt* (12)
3.) *2 fm, 1 fm udt* (18)
4.) 18 fm (18)
Brodér mund og næse på (se tegning).

TUNGE (LYS ROSA)
Hækles med Lys rosa Little one’s Cotton.
1.) 5 fm i mr (5)

’PLETTER’ VED ØJNENE (SORT, 2 X)
Hækles i Sort Fur Lux.
1.) 5 lm (5)
2.)  start i 2. lm fra nålen, 3 fm,  

1 fm udt i sidste lm (5)

1 2

5 6
3 4
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ØRE (SORT, 2 X)
Hækles med Sort Fur Lux.
1.) 5 fm i mr (5)

ARME (SORT, 2 X)
Hækles med Sort Fur Lux.
1.) 7 lm (7)
2.) start i 2. lm fra nålen 6 fm, 1 vlm (6)
3.) 6 fm, 1 vlm (6)
4.) 6 fm, 1 vlm (6)
5.) 6 fm (6)
Armene syes sammen på langs.

BEN (SORT, 2 X)
Hækles med Sort Fur Lux.
1.) 8 lm (8)
2.) start i 2. lm fra nålen, 7 fm, 1 vlm (7)
3.) 7 fm, 1 vlm (7)
4.) 7 fm, 2 vlm (7)
5.) 2 stm, 2 hstm, 3 fm (7)
Benene syes sammen på langs.

ØJENHULERNES FORDYBNING
Med Fur Lux garn trådes cirka 25 cm.
Nålen føres ind nederst på hovedet og ud på øjets 
inderside.
Tråden føres henover 1-2 masker og ud igen nederst 
på hovedet. Stram tråden, således at presset danner 
øjenhulens fordybning.
For at holde presset på fordybningen, syes der igen-
nem et par masker nederst på hovedet. Trådenderne 
hæftes.
Se ill.
Gentages på det andet øje. 
Hvis øjenhulens fordybning ønskes meget dybere, 
kan processen gentages.
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Godt at vide
- om 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.
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