
05/09-2017 www.awi.dk Design af: 
  Janni Vallentin Nielsen 

1 
 

Hr og Fru Snowball 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 4 og 2½ 

• Hvid, sort og rød bomuldsgarn 8/4 

• 3 stk 6mm sikkerhedsøjne + 4 stk 8mm sikkerhedsøjne 

• Saks 

• Garnnål 

• Fyldevat 

• Plastgranulat 
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Kroppen til Hr Snowball: (Hækles i to tråde på nål 4) 

Magisk ring. 

1.  I den magiske ring laves 6 fm (6) 

2.   2 fm i hver m (12) 

3.   1 fm, udtagning (18) 

4.   2 fm, udtagning (24) 

5.   3 fm, udtagning (30) 

6.   4 fm, udtagning (36) 

7-12.    1 fm i hver m (36) 

13.   4 fm, indtagning (30) 

14.   3 fm, indtagning (24) 

15.   2 fm, indtagning (18) 

         I omgangene mellem række: 

         6 og 7 

         9 og 10 

         12 og 13 

         Påsættes der 3mm sikkerhedøjne. 

           

         Plastgranulat fyldes i bunden og fyldevat ovenpå. 

         (VIGTIGT! Brug IKKE ris, da ris med tiden risikere at rådne, eller der kan gå dyr i det. Så ønsker du  

          julepynt der skal holde i mange år, er det VIGTIGT at bruge plastgranulat) 

         Herefter hækles videre: 

16.   1 fm, indtagning (12) 

17.    1 fm i hver m (12) 

18.   1 fm, udtagning (18) 

19.   2 fm, udtagning (24) 

20.   3 fm, udtagning (30) 

21-25.   1 fm i hver m (30) 

26.   3 fm, indtagning (24) 

         8mm sikkerhedsøjne sætte på mellem omgang 23 og 24 og med 6 maskers mellemrum. 

         Fyld resten med vat. 

27.   2 fm, indtagning (18) 

28.   1 fm, indtagning (12) 

29.   indtagning *6 (6) 

        Sy sammen og hæft ender. 
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Næse: (Hækles i 1 tråd på nål 2½) 

Hækl 2 stk. 

Magisk ring 

1.    I den magiske ring, laves 4 fm (4) 

2.   1 fm i hver m (4) 

3.    2 fm i hver m (8) 

4-6.   fm i hver m (8) 

 

Hat til Hr Snowball (Hækles i 2 tråde på nål 4): 

Magisk ring 

1.   I den magiske ring hækles 8 fm. (8) 

2.   2 fm i hver m (16) 

3.   1 fm, udtagning (24) 

4.   I bagerste maskeled, hækles en fm i hver m (24) 

5-6.   1 fm i hver m (24) 

7.   4 fm, indtagning (20) 

8. I hver af de næste 5 masker, hækles 2 stgm i hver. 

 

Halstørklæde til Hr snowball: (Hækles i 1 tråd på nål 2½) 

1.   Slå 66 lm op 

2.   1 fm i hver m. 

      I enderne af halstørklædet bindes 6 snore og klippes efterfølgende til, således at enderne er ca. 1 cm 

      lange. 

 

Kroppen til Fru Snowball: 

Hækles ligesom kroppen til Hr Snowball. 

Dog skal der ikke monteres 3mm sikkerhedsøjne på maven. 

 

Hat til Fru Snowball: (Hækles i 2 tråde på nål 4) 

Magisk ring 

1.   I den magiske ring hækles 6 fm. (6) 

2.   2 fm i hver m (12) 

3-4.   1 fm i hver m (12) 

5.   3 dobbelt-Stgm. I hver m. (36) 
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Skørt: (Hæklet i 2 tråde på nål 4) 

1.   Slå 38 lm op (38) 

      (2 af dem bruges til at vende med) 

2.   Hækl 3 stgm i hver m. 

      Sy skørte på Fru Snowball i omgang 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Design af Janni Vallentin Nielsen. 

Opskriften må ikke anvendes til videresalg, ej heller dele fra den. Du må gerne dele opskriften, men henvis 

da gerne til at designet er udarbejdet af mig. Det færdige arbejde, ud fra opskriften må gerne sælges. Dog 

ikke masseproduceres. 

 

Interesseret i mit øvrige arbejde??? 

- Så følg gerne min blog på Facebook 

”Vallentin Handmade” 


