
Spøgelset Laban 
Af iinstagarn – Karla Bendixen 

 

Garn: 8/4 bomuldsgarn i hvid (samt sort broderigarn til ansigt) 

Hæklenål: 2,5 mm 

 

Materialer brugt til ophæng: silikoneperler & seleclips 

 

Forkortelser:  

M – maske  

Omg – omgang 

Fm – fastmaske  

Hstgm - Halvstangmaske 

Km – kædemaske  

Sm – slip-stitch-maske (slå evt. op på YouTube) 

 

Laban krop 

Figuren hækles i spiral. Du skal altså ikke afslutte hver omgang med en km.  

Lav en magisk ring (slå evt. op på YouTube)  

1. omgang: lav 6 fm i den magiske ring (6). 

2. omg: lav 2 fm i hver m (12). 

3. omg: lav 2 fm i første m, lav 1 fm i næste m. Gentag omgangen ud (18).  

4. omg: lav 2 fm i første m, lav 1 fm i de næste 2 m. Gentag omgangen ud (24). 

5. omg: lav 2 fm i første m, lav 1 fm i de næste 3 m. Gentag omgangen ud (30). 

6. omg: lav 2 fm i første m, lav 1 fm i de næste 4 m. Gentag omgangen ud (36). 

7. omg: lav 2 fm i første m, lav 1 fm i de næste 5 m. Gentag omgangen ud (42). 

8.-27. omg: lav 1 fm i hver m. Gentag i 20 omgange. 

Nu er et godt tidspunkt at brodere ansigt på. 



28. omg: her hækles KUN i forreste maskeled. Sm i første m, fm i næste m, hstgm i næste m, 2 

km, fm i 2. km fra nålen, hstgm (i næste m på 27. omg, altså ved siden af sidste hstgm), fm i 

næste m, sm i næste m. Dette mønster gentages hele omgangen rundt – 7 gange i alt.  

29. omg: nu hækles i bagerste maskeled fra omgang 27. Lav en fm i hver m (42).  

Nu hækles der igen i begge maskeled. 

30.-32. omg: lav en indtagning over de første to m, lav en fm i de næste 3 m. Gentag i 3 

omgange.  

33.-35. omg: lav en indtagning over de første to m, lav en fm i de næste 2 m. Gentag i 3 

omgange.  

Nu er et godt tidspunkt at fylde bamsen med vat.  

36. – omg: lav en indtagning over de første to m, lav en fm i den næste m. Gentag til hullet er 

lille nok til at sy sammen.  

Bryd garnet & sy hullet sammen.  

 

Laban arme X 2 

Armene hækles også i spiral. Du skal altså ikke afslutte hver omgang med en km.  

Lav en magisk ring (slå evt. op på YouTube)  

1. omgang: lav 4 fm i den magiske ring. 

2. omg: lav 2 fm i hver m.  

3.-10. omg: lav 1 fm i hver m.  

Armene fyldes ikke med vat. Monter armene på kroppen.  

 

 

 

 

 

Tillykke med din Laban. Laban kan med fordel fyldes med noget der knitrer eller rasler 

og/eller laves til ophæng f.eks. til at hænge fra et aktivitetsstativ eller barnevogn. Hvis du 

hækler min Laban, vil jeg meget gerne se dem. Tag mig på instagram på @iinstagarn, eller 

send mig gerne et billede – taaak! 

 

#iinstagarn 


