
   

 

 

Doodleri-Uro 

Det skal du bruge: 

Bambusring Ø20 cm. X1 

Hæklenål 3,5 

Pudefyld 

Mayflower cotton 8, junior farve 1434 x1 

Mayflower cotton 8, junior farve 1492 x1 

Mayflower cotton 8, junior farve 1497 x2 

Mayflower cotton 8, junior farve 1438 x1 

Mayflower cotton 8, junior farve 1441 x1 

Mayflower cotton 8, junior farve 1443 x1 

Mayflower cotton 8 100% Bomuld farve 1402 ca. x2-3 

Drops You 7 uni color classic 8/4 cotton, farve 19 x1 (Eller en anden turkis farve til øjnene) 

Bemærk at der kan være lidt vægt forskel mellem ballonerne ved ophængning da ballonerne er 

forskellige, dette kan justeres ved at tilføje lidt vægt (f.eks. en mønt) i en af kurvene. 
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Forkortelser: 

Mr = magisk ring 

Fm = fastmaske 

Lm = luftmaske 

Hstm = Halv stangmaske 

Km = Kædemaske 

Magisk ring, se eksempel her : https://www.youtube.com/watch?v=p298HxgsO1s 

God fornøjelse !  

 
Find mig her : 

Doodlerier.dk 

My Etsy Shop :  https://www.etsy.com/dk-en/shop/Doodlerier 

Facebook : https://www.facebook.com/Doodlerier.dk/ 

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p298HxgsO1s
Doodlerier.dk
https://www.etsy.com/dk-en/shop/Doodlerier
https://www.facebook.com/Doodlerier.dk/
https://www.instagram.com/doodlerier.dk/
https://www.pinterest.dk/bruunflyvbjerg/doodlerierdk/
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Luftballon x3: (farve nr.1402) 

1. 6 fm i mr. 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 1 fm i bagerste maskeled hele vejen rundt (24 masker) 

6. 6.-10. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

11. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

12. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

13. 5 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (42 masker) 

14. 6 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (48 masker) 

15. 15.-17. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (48 masker) 

18. 7 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (54 masker) 

19. 8 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (60 masker) 

20. 20.-22. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (60 masker) 

23. 9 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (66 masker) 

24. 10 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (72 masker) 

25. 11 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (78 masker) 

26. 26.-30. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (78 masker) 

31. 11 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (72 masker) 

32. 10 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (66 masker) 

33. 33.-35. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (66 masker) 

36. 9 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (60 masker) 

37. 37.-39. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (60 masker) 

40. 8 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (54 masker) 

41. 7 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (48 masker 

42. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (48 masker) 

43. 6 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (42 masker) 

44. 5 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (36 masker)  

OBS. Put fyld i løbende. 

45. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (30 masker) 

46. 3 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (24 masker) 

47. 2 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (18 masker) 

48. 1 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (12 masker) 

49. 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (6) 

50. 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (3) 
OBS. Afslut og lad en lang ende blive til at hækle Lm til ophæng. 
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Øre til luftballon: (farve nr. 1497) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

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

5. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

6. 6.-8. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

9. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

10. 10.-12. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

13. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

14. 14.-16. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

17. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

18. 18.-20. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

21. 5 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (42 masker) 

22. 22.-41. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (42 masker) 

42. 5 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (36 masker) 

43. 43.-45. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

46. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (30 masker) 

47. 47.-49. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

50. 3 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (24 masker) 

51. 51.-53. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

54. 2 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (18 masker) 

55. 55.-58. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

Afslut og lad lidt tråd blive til påsyning. 

Mule på luftballon: (farve nr. 1402) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

6. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

7. 5 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (42 masker) 

8. 6 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (48 masker) 

9. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (48 masker) 

10. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (48 masker) 

11. 6 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (42 masker), luk af. 

Ved montering bruges der lidt pudefyld til mulen. Der syes snude og mund med farve 

nr. 1497. (Se billede). 
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Øjne til luftballon x2 : (farve nr. 1402) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 Masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker), luk af. 

Øjne til luftballon x2: (Farve nr. 19 (drops - turkis)) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) afslut. 

Der laves et par hvide sting i øjnene med farve nr. 1402. (Se billede). 

 

Prikker på luftballon x12 : (x6 af hver farve nr. 1434 & 1492) 

 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske hele vejen rundt (30 masker) 

6. 4 fm, 2 fm i næste maske hele vejen rundt (36 masker) 

Afslut i 2. maske og træk snoren igennem 

 

 

Bambus-ring til ophæng: (farve nr. 1402) 

1. 41 Lm, vend 

2. 40 fm (med start i 2. Lm fra nålen) + 1 Lm, vend 

3. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) + 1 Lm, vend 

4. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) + 1 Lm, vend 

5. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) + 1 Lm, vend 

6. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) + 1 Lm, vend 

7. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) + 1 Lm, vend 

OBS. Mål evt. efter på bambus ringen om det er nødvendigt med endnu en vending 

med 40 fm pga. hæklefastheden. 
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Snor til ophæng af bambus ring x3: 

1. 41 Lm, vend,  

2. 40 fm (med start i 2. fm fra nålen) 

Afslut og sy på bambusring 

 

Kurv til luftballon: (Farve nr. 1438) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

6. 1 fm i bagerste maskeled hele vejen rundt (30 masker) 

7. 7.-13. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

Nu laves kanten på kurven: 

2 Lm, i 2. fm laves en hstm, 2 Lm, i 2. fm laves en hstm, gentag 15 gange hele vejen 

rundt og slut af med en km i 2. Lm fra start…. 

Stropper til kurv x12: 
31 Lm, vend 

30 fm (med start i 2. Lm fra nålen), luk af 

 

Lille Doodle-hund i kurv x3: (Farve nr. 1441) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 4.-11. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

12. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

13. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

14. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

15. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

16. 16.-18. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

19. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (30 masker) 

20. 3 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (24 masker) 

OBS. Put fyld i løbende – Kom evt. en lille bjælde i hundene. 

21. 2 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (18 masker) 

22. 1 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (12 masker) 

23. 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (6) 

24. 2 masker hækles sammen, fortsæt hele vejen rundt (3) 

Afslut 
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Mule til lille doodle-hund x3: (én i hver farve af nr. 1497, 1492, 1434) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 4.-6. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

7. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen hele vejen rundt (15 masker) afslut 
OBS. Kom lidt pudefyld i mulen ved montering og sy mund med lidt garn i farve nr. 

1441. Der sys øjne med lidt sort garn. (Se billede). 

Forben til lille doodle-hund x6: (Farve nr. 1441) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm i bagerst maskeled hele vejen rundt (12 masker) 

4. 4.-7. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

Afslut 
OBS. Lidt fyld i benene ved montering 

 

Øre til lille doodle-hund x6: (farve nr. 1492,1497,1434) 

1. 6 fm i mr 

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

3. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

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

5. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

6. 6.-15. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

16. 1 fm, de næste 2 masker hækles sammen (12 masker) 

17. 17.-19. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

Afslut. 

Bemærk, at hundene ikke er syet fast til kurvene, og kan derfor tages ud og bruges som rangler. 

 

 

 

 

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

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

 

 


