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Hæklede påskekaniner 

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

mr = magisk ring 

km = kædemaske  

hstgm = halv stangmaske 

stgm = stangmaske  

Alle omgange starter med 1 lm og 1 fm i samme m og slutter med 1 km i første fm fra omgangen før. 

 

Start med bagsiden af kaninen HVID 

 1: hækl 6 fm i mr (6) 

 2: hækl 2 fm i næste m x 6 (12) 

 3: hækl (1 fm, 2 fm i næste m) x 6 (18) 

 4: hækl (2 fm, 2 fm i næste m) x 6 (24) 

 5: hækl (3 fm, 2 fm i næste m) x 6 (30) 

 6: hækl 2 fm, 2 fm i næste m, (4 fm, 2 fm i næste m) x 5, slut med 2 fm (36) 

 7: hækl (5 fm, 2 fm i næste m) x 6 (42) 

 8: hækl 3 fm, 2 fm i næste m, (6 fm, 2 fm i næste m) x 5, slut med 3 fm (48) 

 9: hækl (7 fm, 2 fm i næste m) x 5, nu skal du lave åbningen så der kan komme 

godter eller penge i dit ”påskeæg” slå 2 lm op, stik nålen gennem den først opslåede 

m og træk garnet igennem, du har nu 2 løkker på nålen, *slå om og træk igennem en 

maske (hold øje med den maske du får når du trækker igennem her, for den maske 

skal du bruge lige om lidt – slå om og træk tråden gennem begge masker*. Nu har du 

lavet EN fastmaske uden den sidder fast på din cirkel. Nu skal du tilbage og stikke 

nålen gennem den maske jeg skrev du skulle holde øje med, stik nålen gennem denne 

maske og slå om og træk garnet igennem, nu har du igen to løkker på nålen – gentag 

nu fra * til * til du har lavet 7 fm, spring så 7 fm over på din cirkel og hækl 2 fm i den 

sidste m. (54) Der findes flere gode videoer på nettet om hvordan man laver en række luftmasker og fastmasker 

i samme maske, hvis du ikke helt forstår min forklaring. 

10: hækl (4 fm, 2 fm i næste m) x 5, slut med 4 fm (60) – når du kommer til din fm 

række fra omgangen før hækler du bare helt normalt hen over den. Afslut og hæft. 
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Forsiden af kaninen HVID 

 1:- 8: hækl som bagsiden af kaninen 

 9: hækl (7 fm, 2 fm i næste m) x 6 (54) 

10: hækl som bagsiden af kaninen 

Gem arbejdet lidt, men du skal ikke klippe garnet over, da du skal hækle de to sider 

sammen senere. 

 

 

Øjne  lav 2 stk i SORT 

6 fm i mr  -  afslut med en lang ende som du kan sy øjet fast med og lave knurhår. 

 

Snude LYSERØD 

1: 6 fm i mr 

2: 1 fm, 2 fm i hver af de to næste m, 1 fm (6) afslut uden at hækle omgangen 

færdig med en lang ende til at sy snuden fast med.  

Placer nu øjnene og snuden, der hvor du synes de skal sidde på forsiden af kaninen 

og sy dem fast. Jeg laver altid så min afslutning af forsiden af kaninen er midt for i 

bunden. Kaninen får forskellige ansigtsudtryk alt efter hvor du placerer øjnene så der 

er ikke noget rigtigt eller forkert her . Sy også knurhår og evt et lille ”glimt” i øjet 

med en hvid snor (det er bare et lille bitte sting i det sorte). 

Det er selvfølgelig mest rigtigt at hæfte alle enderne men jeg snyder altså og samler 

trådene i et par ”bunker” og binder nogle knuder og klipper så af et lille stykke fra 

knuden. Jeg gør sådan fordi jeg ikke synes det er nødvendigt at hæfte, da det ikke er 

et stykke legetøj, der skal kunne holde til en hel masse. 

 

 

 

 

 

 



   Lisbeth 06042020 
 

3 
 

 

Ørerne LYSERØD 

Nu skal du hækle ørerne. Start med at lægge forsiden og bagsiden ovenpå hinanden 

med åbningen på bagsiden opad. Husk at vende retsiderne udad. Der skal være plads 

til ca 6 fm mellem ørerne. 

Lav en løkke på hæklenålen og sæt garnet fast med en km på toppen af kaninens 

hoved (gennem begge lag).  

Hækl 13 lm, start i 2. maske fra nålen og lav 2 fm, 2 hstgm, 3 stgm, 2 hstgm, 3 fm 

nu er du nede for enden af lm rækken. Lav en kædemaske i samme m som du 

startede den lyserøde lm række. Nu skal du hækle på den modsatte side af lm rækken 

(det er måske en lille smule vanskeligt at komme om på den anden side men med lidt 

god vilje kan det sagtens lade sig gøre og den lille tråd på bagsiden bliver ikke at 

se), lav nu 3 fm, 2 hstgm, 3 stgm, 2 hstgm, 2 fm afslut med en km oppe på toppen. 

 

Lav nu det andet øre magen til, så der ca er 6 fm imellem ørerne. 

 

Nu går du tilbage til hvor du afsluttede forsiden af kaninen og fortsætter med det 

hvide garn. Hækl nu fm gennem begge lag hele vejen rundt om kaninen også rundt 

om ørerne, hvor du laver 2 fm i masken på toppen. Når du er nået hele vejen rundt er 

din påskeægkanin færdig . 
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Hæklede påskeharer 

De hæklede påskeharer er lavet efter præcis samme opskrift som påskekaninerne, 

blot med andre farver og så har jeg valgt at ørerne på mine harer sidder med lidt 

længere mellemrum oven på hovedet end kaninernes - men det er jo helt op til dig 

hvordan du synes de skal se ud. 

 

Hæklede påskekyllinger 

 

Påskekyllingerne er også lavet efter samme opskrift som kaninerne bare uden ører og 

med et lille næb i stedet for snuden. Næbet har jeg lavet ved at sy op og ned ca 5-6 

gange med orange farve. 

Når du skal hækle kyllingerne samme placerer du igen de to stykker ovenpå hinanden 

så ”møntindkastet” vender opad og med retsiderne udad.  

Hvis du også er stoppet midt for i bunden på påskekyllingen hækler du 2-3 fm inden 

du laver den ene fod: 

*Hækl 5 lm og hækl 4 km tilbage, 5 lm og 4 km tilbage, 5 lm og 4 km tilbage, 1 fm i 

samme m som før*. 

Hækl videre til du synes at her skal toppen af din vinge være: **Vend arbejdet og 

hækl 1 lm og 5 fm tilbage. Vend igen med 1 lm og hækl så 3 hstgm i første m, 1 km i 

de næste 2 m, 1 lm, 4 stgm i næste (den midterste af de 5 fm), 1 km i de næste 2 m, 

1 lm, 3 hstgm i sidste m, 1 fm i den sidste fm du lavede inden du vendte arbejdet og 

hæklede 5 tilbage**. 

Fortsæt med fm til du når til toppen af kyllingens hoved her laver du 3 små strithår: 

Hækl 5 lm, 4 km tilbage, 6 lm, 5 km tilbage, 5 lm, 4 km tilbage, 1 fm i næste m. 

Hækl nu videre til du synes at her skal den anden vinge være, om de skal være lige 

over for hinanden eller lidt forskudt er noget du helt selv bestemmer, men du laver 

den på samme måde som den første ved at hækle fra ** til **. 

Nu skal du bare have lavet den sidste fod og det gør du ved at gentage fra * til *, og 

så skal du lige lave omgangen færdig med fm. Afslut og hæft. 


