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Påskehare fra Doodlerier 

 

Påskehare ca. 43 cm - Det du skal bruge: 

Hæklenål 3,0 & 4,0 

Lang synål til montering  

Pom pom maker ca. 6 cm 

Pudefyld 

Lamauld ½ CaMaRose, farve: 

Beige 6500 – 2-3 garnnøgler 

Lyseblå 6357 – 1 garnnøgle 

Lysegrøn 6362 – 1 garnnøgle 

Karrygul 6400 – 1 garnnøgle 

Rå Hvid 6000 – 1 garnnøgle 

Pudder 6232 – 1 garnnøgle 

Forkortelser: 

Mr = magisk ring 

Fm = fastmaske 

Km = Kædemaske 

Lm = Luftmaske 

Indt = indtagning = 2 fm hækles sammen 

Udt = udtagning = 2 fm i næste maske 



 

2 
 

Krop og ben laves ud i et (farve beige 6500 – Nål 4.0) : 

Starter med ben 1: 

1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

3. 1 fm, udt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

Sæt markør i 

4. 2 fm, udt, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 5.-16. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

Skift til farven Lysegrøn 6362 

17. 17.-24. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

Lad en lang ende blive, fjern markøren og luk af 

 

Start nu med ben 2 : 

Skift til farven beige 6500 

25. 6 fm i mr 

26. 2 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

27. 1 fm, udt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

Sæt markør i 

28. 2 fm, udt, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

29. 29.-40. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

Skift til farven Lysegrøn 6362 

41. 41.-49. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

 

Nu hækles kroppen sammen som går ud i et med benene: 

Lad markøren sidde på ben 2 

50. fortsæt på ben 2 og lav 2 lm og fang ben 1 med en km, hækle derefter 50 fm hele vejen rundt 

hen over begge ben til du når markøren igen (52 masker) 

51. indt, 24 fm, indt, 24 fm (50 masker) 

52. 52.-58. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (50 masker) 

Skift til hæklenål 3,0 

59. 1 fm i forreste maskeled hele vejen rundt (50 masker) 

Skift til farve beige 6500  

60. 1 fm i bagerste maskeled hele vejen rundt fra 59. (50 masker) 

61. 61.-70. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (50 masker) 

71. 17 fm, 8 indt, 17 fm (42) 

72. 72.-77. 1 fm i hver maske hele vejen rundet (42) 

78. 5 fm, indt gentag hele vejen rundt (36 masker)  

79. 79.-81. 1 fm i hver fast maske hele vejen rundt (36 masker) 

82. 4 fm, indt, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

Fyld puttes i  

83. 3 fm, indt, gentag hele vejen rundet (24 masker) 

84. 84.- 85. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 
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86. 2 fm, indt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

87. 1 fm, indt, gentag hele vejen rundt (12 masker) 

88. 6 indt, luk af. 

 

 

 

 

Hoved (farve beige 6500) : 

1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

3. 1 fm, udt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, udt, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, udt, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

6. 4 fm, udt, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

7. 7.-10. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

11. 12 fm, udt x12, 12 fm (48 masker) 

12. 12.-14. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (48 masker) 

15. 8 fm, udt, 8 fm, udt, 12 fm, udt, 8 fm, udt, 8 fm (52 masker) 

16. 16.-18. i fm i hver maske hele vejen rundt (52 masker) 

19. 10 fm, udt, 5 fm, udt, 18 fm, udt, 5 fm, udt, 10 fm (56 masker) 

20. 7 fm, udt, gentag hele vejen rundt (63 masker) 

21. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (63 masker) 

22. 22 fm, udt, 8 fm, udt, 8 fm, udt, 22 fm (66 masker) 

23. 23.-26. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (66 masker) 

27. 20 fm, indt, 20 fm, indt, 20 fm, indt (63 masker) 

28. 7 fm, indt, gentag hele vejen rundt (56 masker) 

29. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (56 masker) 

30. 6 fm, indt, gentag hele vejen rundt (49 masker) 

31. 5 fm, indt, gentag hele vejen rundt (42 masker) 

32. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (42 masker) 

33. 4 fm, indt, gentag hele vejen rundt (35 masker) 

34. 3 fm, indt, gentag hele vejen rundt (28 masker) 

35. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (28 masker) 

Fyld puttes i 

36. 2 fm, indt, gentag hele vejen rundt (21 masker) 

37. 1 fm, indt, gentag hele vejen rundt (14 masker) 

38. indt, gentag hele vejen rundt (7 masker) 

39. 1 fm, indt x3 (4 masker) 

luk af 
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Øre x 2 (farve beige 6500) : 

1. 4 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske hele vejen rundt (8 masker) 

3. 1 fm, udt, gentag hele vejen rundt (12 masker) 

4. 4.-6. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

7. 2 fm, udt, gentag hele vejn rundt (16 masker) 

8. 8.-10. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (16 masker) 

11. 3 fm, udt, gentag hele vejen rundt (20 masker) 

12. 12.-28. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (20 masker)  

Luk af 

 

Indre øre x2 (farve pudder 6232) : 

7 lm, vend 

6 fm, vend, gentags 9 gange 

Indt, 2 fm, indt (4 masker) 

4 fm, vend, gentages 11 gange 

Indt, indt (2 masker) 

2 fm 

Indt, Luk af 

 

Øjne x2 (farve råhvid 6000) :  

7 lm, vend 

6 fm, vend, gentages 5 gange 

Indt, 2fm, indt (4 masker) 

1 fm, udt, udt, 1 fm (6 masker) 

Luk af 

Øjne x2 (farve lyseblå 6362) :  

5 lm, vend 

4 fm, vend, gentages 3 gange 

1 fm, udt, udt, 1 fm (6 masker) 

Luk af 

 

Arme x2 farve (beige 6500) : 

 

1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

3. 1 fm, udt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, udt, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 5.-8. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

9. 2 fm, indt, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

10. 10.-19. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

20. 8 fm, indt, indt, 6 fm (16 masker) 



 

5 
 

21. 21.-23. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (16 masker) 

24. udt, udt, 14 fm (18 masker) 

25. 25.-29. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

Fyld puttes i 

30. 1 fm, indt, gentag hele vejen rundt (12 masker) 

31. indt x6 (6 masker) 

32. indt x3 (3 masker) 

Luk af 

 

Seler x2 (farve karry gul 6400) : 

56 lm, vend 

55 fm, Luk af 

 

Puf-hale (farve råhvid 6000) : 

 

Laves med ”pom pom maker”  

 

Montering: 

 

 
 

Sy først de hvide øjne på hovedet, dernæst de blå. Slut af med et hvidt sting i midten af øjet. 

De indre øre sys på ørene.  

Ørene foldes en smule sammen og syes på hovedet.  

Sy hovedet på kroppen, så haren får en god balance og ikke kommer til at hænge med hovedet. 

For at armene kan bevæges sys de på kroppen med en lang nål der føres gennem kroppen og den 

modsatte arm, garnet strammes til så armene trækkes ind mod kroppen, dette gøres 4-5 gange 

frem og tilbage til armene sidder godt fast, der afsluttes ved at lave en kunde i en maske i 

armhulen.   
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Selerne syes fast på buksekanten foran og bagpå, de kan evt. hæftes fast på kroppen så de ikke 

snor. Der sættes en lille knap på foran.  

Snude og mund syes på hovedet med farven pudder 6232 så den får det ønskede udtryk. 

Puf-halen syes på buksebagen. 

 

 

 

 

 

Opskriften og det færdige produkt må ikke benyttes til erhvervsmæssigt brug uden samtykke jf.  

lov om ophavsret. Men må gerne benyttes til privat brug. 

 

 

 

Find mig her : 

Doodlerier.dk 

Instagram : https://www.instagram.com/doodlerier.dk/ 

Pinterest : https://www.pinterest.dk/bruunflyvbjerg/doodlerierdk/ 
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