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Facebook: facebook.com/freakonpurpose 
Instagram: @freakonpurpose 
Webshop: www.freakonpurpose.dk 

Side 1 

Matildes restekanin 
Du skal bruge: 
• Merceriseret bomuldsgarn (50 gr/125 m), fx Coral/Coral 

Mini (Durable) og Must-Have/Must-Have-Minis (Yarn and 
Colors). Du skal beregne ca. 15 gram i samme farve til ho-
ved, hænder og fødder (grundfarve). Resten hækles af 
smårester i blandede farver. 

• Hæklenål 2½ mm (hvis du hækler stramt, er hæklenål 3 
mm mere egnet). Hvis du benytter andre garntyper end 
beskrevet, skal du tilpasse hæklenålens størrelse til garnet. 

• 1 par 8 mm sikkerhedsøjne (øjnene kan også broderes). 
• Fiberfyld. 
• Saks, nål til endehæftning og evt. pincet til fyldning. 

Forkortelser: 
m = maske 

omg = omgang 

rk = række  

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

fm i BML = fastmaske i bagerste maskeled 

udt = 2 fm i samme m (udtagning) 
indt = 2 fm sammen (indtagning) 
[ ] =  markerer masker, der skal gentages 

(  ) = markerer samlet antal m på omg Du kan finde tips og tricks 
til pæn finish på side 7-8 

Færdig højde ca. 33 cm 

Det med småt: 
Denne vejledning er udelukkende til egen brug og må hverken helt eller delvist kopieres, udlånes, videresælges eller på anden måde 
distribueres til andre. Henvis i stedet til min hjemmeside, hvor den kan downloades gratis. Du må gerne sælge de færdighæklede 
ting, du laver ud fra vejledningen, forudsat at du altid nævner Freak On Purpose som designer. Vejledningen er ikke lavet med hen-
blik på masseproduktion. Ved spørgsmål til vejledningen kan jeg kontaktes på freakonpurpose@gmail.com.  
På forhånd tak og god hæklelyst, Lise (designer og indehaver af Freak On Purpose) 

Bemærk:  
Denne vejledning beskriver kun maskeantal og monteringsrækkefølge. 
Stribemønstret laver du efter behag og ud fra de rester, du har til rådighed. 

https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/1717-coral/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-styksalg/1630-coral-mini---20-gram/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-styksalg/1630-coral-mini---20-gram/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/63-must-have/
https://www.freakonpurpose.dk/shop/7-garn/148-must-have-minis/
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Side 2 

HOVED: 
 

Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [1 fm, udt] x 6 (18) 
Omg 4: [1 fm, udt, 1 fm] x 6 (24) 
Omg 5: [3 fm, udt] x 6 (30) 
Omg 6: Fm i alle m (30) 
Omg 7: [2 fm, udt, 2 fm] x 6 (36) 
Omg 8: Fm i alle m (36) 
Omg 9: [5 fm, udt] x 6 (42) 
Omg 10-16: Fm i alle m (42) 
 

Efter omg 16 laves ansigtet: 
Monter sikkerhedsøjne mellem omg 10 og 11 med 5 maskers 
afstand. Alternativt kan øjnene broderes med sort garn. 
 

Broder derefter snude/mund, kinder og øjenbryn. Brug øverste 
billede som rettesnor for placeringen.  
 

Alle garnender bindes sammen med dobbeltknuder på bagsi-
den som vist på andet billede. 
 

Fortsæt så hæklingen: 
 

Omg 17: [5 fm, indt] x 6 (36) 
Omg 18: [2 fm, indt, 2 fm] x 6 (30) 
Omg 19: [3 fm, indt] x 6 (24) 
Omg 20: [1 fm, indt, 1 fm] x 6 (18) 
Omg 21: [1 fm, indt] x 6 (12) 
 

Luk af og fyld hovedet godt med fiberfyld. Træk åbningen helt 
sammen ved at føre garnenden gennem de forreste maskeled i 
sidste omgang. Hæft ende. 

Til kaninen skal der hækles følgende dele: Hoved, 2 arme, 2 ører, 2 ben og 
krop (hæklet som en samlet del) og en krave.  
 

Vælg selv, om du vil hækle smalle eller brede striber og om du vil tilføje prik-
ker (boblemasker) i nogen af striberne (vejledning til boblemasker på side 4). 
Jeg har lavet en lidt bredere stribe ved sammenhækling af ben og krop for at 
undgå farveskift under sammenhæklingen.  
 

Alle garnender fra farveskiftene kan bindes sammen på indersiden med dob-
beltknuder, så du undgår at hæfte ende. 
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Side 3 

BEN OG KROP: 
 

Først hækles de 2 ben: 
 

I grundfarven: 
Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [1 fm, udt] x 6 (18) 
Omg 4-6: Fm i alle m (18) 
Omg 7: [4 fm, indt] x 3 (15) 
Omg 8: Fm i alle m (15) 
 

Fortsæt i striber: 
Omg 9-22: Fm i alle m (15) 
 

Det ene ben (ben 1) lukkes af og der hæftes ende som beskrevet på side 7. 
 

Sammenhæklingen fortsætter med garnet fra ben 2. 

Omg 23: 

 Hækl først 9 lm (= mellemrummet mellem benene). 
 

Jeg anbefaler, at du sætter 4 markører (tråde eller maske-
markører) i, når du hækler denne omgang: 
 

Hækl 15 fm rundt om ben 1 (sæt en markør i den første af 
disse 15 fm), 1 fm i det ene maskeled i hver af de 9 lm (sæt 
en markør i den første af disse 9 fm), 15 fm rundt om ben 2 
(sæt en markør i den første af disse 15 fm), 1 fm i det andet 
maskeled i hver af de 9 lm (sæt en markør i den første af 
disse 9 fm) (i alt 48 fm). 
 

Uden de 4 markører kan det være vanskeligt at ramme de 
48 masker i næste omg (omg 24). 
 

Fm i alle m (48) 
 

Hvis maskeantallet passer, kan du 
fjerne markørerne igen. 
 

Bemærk: 
Du skal undlade at hækle de sid-
ste 4 m af omg 24, hvis du vil ha-
ve alle de kommende farveskift til 
at være midt bagpå. 

Omg 24: 

Fyld benene godt med fiberfyld og fort-
sæt med at fylde kroppen undervejs. 
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Side 4 

Omg 25-36: Fm i alle m (48) 
Omg 37: [3 fm, indt, 3 fm] x 6 (42) 
Omg 38-39: Fm i alle m (42) 
Omg 40: [5 fm, indt] x 6 (36) 
Omg 41-42: Fm i alle m (36) 
Omg 43: [2 fm, indt, 2 fm] x 6 (30) 
Omg 44: Fm i alle m (30) 
Omg 45: [3 fm, indt] x 6 (24) 
Omg 46: Fm i alle m (24) 
Omg 47: [1 fm, indt, 1 fm] x 6 (18) 
 

Luk af og gem en garnende på ca. 40 cm.  
Hvis der er små huller ved overgangen mellem ben 
og krop, kan de sys sammen med en par sting på 
indersiden. Husk at bruge samme farve garn. 

Om boblemasker: 
Hvis du vil lave prikker af boble-
masker, skal det gøres i omgange 
uden indtagninger. 
 

De bliver mest synlige, hvis de 
ligger i den midterste omg ud af 3 
omg i samme farve.  
 

Jeg har hæklet mine boblemasker 
i hver 4. maske i omgangene 30 
og 41.  

Slå om garnet til boblerne, stik hæklenålen ind i masken, fang 
garnet og træk en lang løkke op. Der er nu 3 løkker på hækle-
nålen. Gentag 3 gange, så du i alt har 9 løkker på hæklenålen. 

Slå om garnet med den anden farve og træk hæklenå-
len gennem alle 9 løkker. Hækl 3 fm og gentag. 

Garnenderne bindes sam-
men på indersiden. Pas på 
ikke at stramme for meget. 
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Side 5 

ARME (2 stk.): 
 

Armene fyldes med fiberfyld undervejs. Der skal meget fyld i bunden (hånden), lidt fyld i midten og in-
tet fyld i toppen (skulderen). 
 

I grundfarven: 
Omg 1: 6 fm i en magisk ring (6) 
Omg 2: Udt x 6 (12) 
Omg 3: [3 fm, udt] x 3 (15) 
Omg 4-6: Fm i alle m (15) 
Omg 7: [3 fm, indt] x 3 (12) 
Omg 8: Fm i alle m (12) 
 

Fortsæt i striber: 
Omg 9-13: Fm i alle m (12) 
Omg 14: Indt, 10 fm (11) 
Omg 15-19: Fm i alle m (11) 
Omg 20: Indt, 9 fm (10) 
Omg 21-25: Fm i alle m (10) 
 

Efter omg 25 hækles endnu 3 fm, så farveskiftene kommer til at ligge midt bagpå (stiplet linje på bille-
det) og åbningen hækles derefter sammen med 5 fm. Luk af og gem en garnende på ca. 25 cm. 

ØRER (2 stk.): 
 

I striber: 
Omg 1: 4 fm i en magisk ring (4) 
Omg 2: [udt, 1 fm] x 2 (6) 
Omg 3: Fm i alle m (6) 
Omg 4: [udt, 1 fm] x 3 (9) 
Omg 5-6: Fm i alle m (9) 
Omg 7: [udt, 2 fm] x 3 (12) 
Omg 8-9: Fm i alle m (12) 
Omg 10: [udt, 3 fm] x 3 (15) 
Omg 11-12: Fm i alle m (15) 
Omg 13: [udt, 4 fm] x 3 (18) 
Omg 14-19: Fm i alle m (18) 
 

I grundfarven (giver en mere usynlig sammensyning med hovedet): 
Omg 20: [2 fm, indt, 2 fm] x 3 (15) 
Omg 21: [indt, 3 fm] x 3 (12) 
 

Luk af og gem en garnende på ca. 30 cm. Fold bunden af øret og sy 
sammen (sy gennem alle 4 lag), så det forbliver foldet. 
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Side 6 

KRAVE: 
 

Rk 1: 5 lm. Begynd i 2. m fra nålen og hækl 4 fm. 
Rk 2-30: Vend med 1 lm. Hækl fm i BML i alle 4 m. 
 

Luk af og gem en garnende på ca. 25 cm.  

MONTERING AF DELENE: 

Sy ørerne fast midt oven på 
hovedet med ca. 1 cm afstand. 
Sy hele vejen rundt om ørerne, 
så de står op. 

Sy krop og hoved sammen. 
Fyld evt. lidt ekstra fyld i krop-
pen, så hovedet sidder godt og 
stabilt. 

Sy armene fast ca. 2 omg un-
der sammensyningen af hoved 
og krop. 

Lodret skal armene flugte 
med benene. 

Sæt kraven rundt om halsen 
og sy den sammen bagpå. Sy 
så bunden af kraven fast på 
kroppen med små sting (der 
skal ikke sys i toppen). 

Og så er du færdig :) 
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Side 7 

Pæn og jævn afslutning på smådele efter aflukning: 
 

A. Spring 1 maske over og før garnenden gennem begge maskeled i næste maske nedefra og op.  
B. Før så garnenden igennem bageste maskeled i den sidste hæklede fm, igen nedefra og op.  
C. Træk tråden til uden at stramme for meget, og der vil danne sig en ny ’maske’, der gør afslutnin-

gen jævn og usynlig. Du kan nu hæfte ende på bagsiden (ikke for stramt). 
D. Hvis garnenden skal bruges til fastsyning, føres garnet tilbage til forsiden foran de to maskeled i 

kanten. 
 

Bemærk: Du skal ikke springe 1 maske over (pkt. A), hvis den omgang, du lukker af, består af fær-
re end 8 masker (kanten kommer nemlig let til at bukke opad). Ved helt små dele stikkes nålen 
altså ind i næste maske, og maskeantallet vil derfor blive øget med 1 maske.  

A D C B 

Min anbefalede hæftning af startgarnenden, når der startes med en magisk ring: 
 

A. Lad startgarnenden blive på retsiden. 
B. Før garnenden hele vejen rundt under maskerne i inderste omgang og stram godt til, så ringen 

er helt lukket. 
C. Stik nålen igennem i midten. Hæft garnenden på bagsiden.  
D. Hvis bagsiden ikke bliver synlig i det færdige arbejde, kan du blot klippe garnenden over og 

lade den være. 

A D C B 
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Side 8 

Farveskift: 
 

Hvis du hækler i striber, anbefaler jeg, at du skifter til ny farve,  
når du slår om garnet sidste gang i sidste maske i en omgang. 
 

Så er du klar til at starte næste omgang med den nye farve. 

Aflukning af dele med fiberfyld: 
 

A. Før nålen igennem det yderste maskeled i alle 
masker i åbningen. 

 

B. Træk åbningen helt sammen og før nålen un-
der et par af maskerne igen. 

 

C. Stik nålen ind igennem fra midten og ud et 
tilfældigt sted i den fyldte del. 

 

D. Træk lidt i garnenden og klip garnet over, så 
garnenden forsvinder ind i fyldet. 

A B 

C D 

Rigtig god fornøjelse med din udgave af Matildes restekanin. 
Jeg håber, du vil bruge hashtags #matildesrestekanin og 
#freakonpurpose, hvis du deler billeder på Instagram. 
  
Hvis du har lyst, er du meget velkommen i Facebook-gruppen 
’Freak On Purposes Hækleforum’, hvor vi deler billeder af alle 
vores fine kreationer.  

https://www.facebook.com/groups/7738154666202570

