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Buttet ugle 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  2,5 og 4 

− Bomuldsgarn 8/4  

− Fyld 

Størrelse: Ca. 18 cm høj 

Forbrug:  

Grundfarve:  100g (2 nøgler)  

Andre farver: Under 10g. 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Sm: Sammen/indtagning 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 

Db-stgm: Dobbelt stangmaske 
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Opskrift: 

Ugle – Med grundfarve. Dobbelt tråd og nål 4.  

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ned i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt. (12) 

3. Hækl ”1 fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

4. Hækl ”1 fm i de første 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

5. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

6. Hækl ”1 fm i de første 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

7. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

8. Hækl ”1 fm i de første 6 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

9. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

10. Hækl ”1 fm i de første 8 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

11. Hækl ”1 fm i de første 9 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

12. Hækl ”1 fm i de første 10 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (72) 

13. Hækl fm i bml omgangen rundt. (72) 

 
Her er din bund netop blevet færdig. 

 
Nu hækles der fm i bml. Nålen her markerer 
hvor din fm skal hækles.  
 

 
Sådan.  

 
Hækl fm i bml omgangen rundt.  
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14. – 28. Hækl fm omgangen rundt. (72) 

29. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (66) 

30. Hækl fm omgangen rundt. (66) 

31. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

32. Hækl fm omgangen rundt. (60) 

33. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (54) 

34. Hækl fm omgangen rundt. (54) 

35. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm sm”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

36. -44. Hækl fm omgangen rundt. (48) Afslut sidste omgang med 1 km.  

37.  Nu hækles toppen. Lav 4 lm, hækl 3 db-stgm, 3 stgm, 3 hstm, 4 fm, 3 hstm, 3 stgm, 8 db-

stgm, 3 stgm, 3 hstm, 4 fm, 3 hstm, 3 stgm, og 4 db-stgm. Afslut med 1 km.  

Hækl nu toppen sammen med fm. Klip garnet og hæft ender.  

 
1. Lav 4 lm,  

 
2. hækl 3 db-stgm,  

 

 
3. 3 stgm,  

 
4. 3 hstm,  
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5. 4 fm,  

 
6. 3 hstm,  

 

 
7. 3 stgm,  

 
8. 8 db-stgm,  

 

 
9. 3 stgm,  

 
10. 3 hstm,  
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11. 4 fm,  

 
12. 3 hstm,  

 

 
13. 3 stgm,  

 
14. og 4 db-stgm. 

 

 
15. Afslut med 1 km.  

 
16. Fold nu toppen som på billedet herover.  
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17. Kom fyld i,  

 
18. og hækl toppen sammen med fm.  

 

 

Vinger – Med grundfarve Dobbelt tråd og nål 4. Lav 2 stk.  

1. Lav en mr og hækl 6 i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i  hver m omgangen rundt. (12) 

3. Hækl fm omgangen rundt. (12) 

4. Hækl ” 1 fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

5. -8. Hækl fm omgangen rundt. (18) 

9. Hækl ” 1 fm i næste m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” 4 gange. Hækl ” 1 fm i næste m, 2 m sm”. 

Gentag ”til” 3 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

10. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” 3 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 2 m sm”. 

Gentag ”til” 4 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

11. Hækl ” 1 fm i næste m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” 4 gange. Hækl ” 1 fm i næste m, 2 m sm”. 

Gentag ”til” 3 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

12. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” 3 gange. Hækl ”1 fm i næste m, 2 m sm”. 

Gentag ”til” 4 gange. Hækl 1 fm i sidste m.  

Læg vingen fladt og hækl den sammen med fm. Klip garnet og hæft ender.  
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Øjne – Hæklet i enkelt tråd på nål 2,5. 

 

Hvid: Lav 2 stk 

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt. (12) 

3. Hækl ”1fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

4. Hækl ”1 fm i de første 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

5. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

6. Hækl ”1 fm i de første 4 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

7. Hækl ”1 fm i de første 5 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (42) Afslut med 1 km. 

Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  

Sort: Lav 2 stk 

1. Lav en mr og hækl 6 fm i ringen. (6) 

2. Hækl 2 fm i hver m omgangen rundt. (12) 

3. Hækl ”1fm i første m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

4. Hækl ”1 fm i de første 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

5. Hækl ”1 fm i de første 3 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (30) Afslut med 1 km. 

Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  

 

Næb – Med beige. Hæklet i enkelt tråd på nål 2,5.  

1. Lav en mr, og hækl 4 fm i ringen. (4) 

2. Hækl ” 2 fm i første m, 1 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (6) 

3. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i de næste 2 m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (10) 

4. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i de næste 3 m”. Gentag ”til” omgangen rundt. (16) 

5. Hækl fm omgangen rundt. (16) 

6. Hækl fm omgangen rundt. (16) Klip garnet og efterlad en lang snor til montering.  
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Montering:  

Sy øjne og næb fast som på billederne herunder. Sy vingerne fast på hver side.  

   

 

 

Totter – Med sort.  

 
1. Læg 8-10 tråde garn sammen med en længde 

på ca. 15 cm. 

 
2. Fold det på midten. Indsæt din hæklenål i 

“spidsen” af uglen, og træk garnet med 
igennem. 
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3. Træk ikke helt igennem men så du har en 

løkke. 

 
4. Træk nu den anden ende igennem løkken og 

stram til. 
 

 
5. Gentag i begge sider.  

 
6. Klip totterne til.  

 

Sløjfe – Hæklet i enkelt tråd på nål 2,5. Lav 2 stk.  

1. Slå 20 lm op og saml dem til en ring med 1 km.  

Hækl 7 omgange med fm rundt. Sidste omgang afsluttes med 1 km. Klip garnet og hæft ender.  

 
1. Der er hæklet 7 omgange med fm.  

 
2. Indsæt en nål med garn som på billedet og 

træk igennem stykket. 
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3. Sno garnet om sløjfen og træk godt til.  

 

 
4. Lav 12 lm. I 2.lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl 

fm rækken ud.  
 

 
5. Sy stykket fast på sløjfen.  

 

 
6. Sy sløjferne fast på ugen lige under 

”Totterne”. 
 

 
7. Så er din ugle færdig 😊  
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