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L U X  B U H  

 

 

DET GRØNNE TRØSTE-MONSTER 

 

Design og idé af Sofie Nygaard - ©LUX KREATIV 

Denne opskrift må ikke kopieres, sælges ellers distribueres hverken delvist eller helt.   

Du må gerne sælge det færdige produkt med henvisning til LUX KREATIV. 

 

www.LUX-KREATIV.dk 

Følg mig på Facebook & Instagram 
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I N F O R M A T I O N  

Buh hækles oppefra og ned, hvilket vil sige, at man starter med hovedet og hækler ud i ét. 

Der hækles i spiral, og omgangene afsluttes ikke. 

Man kan fordel forskyde udtagninger og indtagninger, så disse ikke placeres direkte over hinanden i 

omgangene. Dette giver et pænere resultat. 

Den færdige Buh vil være omkring 12-13 cm høj, hvis han laves på nål 2,5 mm. 

MATERIALER 

• 25 g grøn bomuldsgarn 

• 5 g hvid bomuldsgarn 

• 5 g sort bomuldsgarn 

• En rest rød bomuldsgarn 

• Pudefyld / fiberfyld 

Det anbefales at bruge hæklenål str. 2,5 mm for at sikre, at Buh bliver tæt, så fyldet ikke ses igennem. 

Men du skal bruge den str. nål, som giver det bedste resultat for dig. 

FORKORTELSER 

• O = Omgang 

• (…) = Antal masker, når omgangen er færdig 

• […] = Gentages x-antal gange, som vil være oplyst 

• Fm = Fastmaske 

• Lm = Luftmaske 

• Udt = Udtag / 2 masker i 1 

• Indt = Indtag / 2 masker til 1 

HISTORIE 

Buh er et ægte trøste-monster. Han elsker 

spaghetti, solskin, knus og leg. 

Buh er kommet fra jordens indre for at trøste 

børn, som er kede af det. 

Det er det, han gør bedst! 
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H O V E D  O G  K R O P  

LAVES I GRØN BOMULDSGARN 

O1: Lav en magisk ring med 6 fm (6 fm) 

 

O2: [udt] x6 (12) 

 

O3: [udt, 1 fm] x6 (18) 

 

O4: [udt, 2 fm] x6 (24) 

 

O5: [udt, 3 fm] x6 (30) 

 

O6: [udt, 4 fm] x6 (36) 

 

O7: 1 fm i hver maske (36) 

 

O8: [udt, 5 fm] x6 (42) 

 

O9-13: 1 fm i hver maske (42) – 5 omgange i alt 

 

O14: [indt, 5 fm] x6 (36) 

 

O15: 1 fm i hver maske (36) 

 

O16: [indt, 4 fm] x6 (30) 

 

O17: 1 fm i hver maske (30) 

 

O18: [indt, 3 fm] x6 (24) 

 

O19-20: 1 fm i hver maske (24) – 2 omgange i alt 

 

O21: [udt, 3 fm] x6 (30) 

 

O22: [udt, 4 fm] x6 (36) 

 

O23: [udt, 5 fm] x6 (42) 

 

O24: 1 fm i hver maske (42) 

 

O25: [udt, 6 fm] x6 (48) 

 

O26: 1 fm i hver maske (48) 

 

O27: [udt, 7 fm] x6 (54) 

 

O28: 1 fm i hver maske (54) 
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O29: [udt, 8 fm] x6 (60) 

 

O30: 1 fm i hver maske (60) 

 

O31: [udt, 9 fm] x6 (66) 

 

O32-43: 1 fm i hver maske (66) – 12 omgange i alt 

 

Fyld hovedet og halsen godt, så hovedet ikke ”dingler”. 

Fyld kroppen undervejs, mens du lukker af, så du ikke skal fylde hele kroppen gennem et lille hul. 

 

O44: [indt, 9 fm] x6 (60) 

 

O45: [indt, 8 fm] x6 (54) 

 

O46: [indt, 7 fm] x6 (48) 

 

O47: [indt, 6 fm] x6 (42) 

 

O48: [indt, 5 fm] x6 (36) 

 

O49: [indt, 4 fm] x6 (30) 

 

O50: [indt, 3 fm] x6 (24) 

 

O51: [indt, 2 fm] x6 (18) 

 

O52: [indt, 1 fm] x6 (12) 

 

O53: [indt] x6 (6) 

 

 

 

Bryd garnet et stykke fra nålen, så 

du kan bruge denne rest til at sy 

de sidste 6 masker lukket. 

Slut af med at hæfte enden. 
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A R M E  

LAVES I GRØN BOMULDSGARN 

O1: Lav en magisk ring med 6 fm (6) 

 

O2: [udt] x6 (12) 

 

O3-27: 1 fm i hver maske (12) – 25 omgange i alt 

 

O28: Lav en lm og gør armen flad. Herefter 

hækles den lukket med 6 fm. 

Lav 2 arme i alt. 

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til 

påsyningen af armen på kroppen. 

Sy armene på kroppen omkring omgang 23. 

Slut af med at hæfte enden. 

 

Ø J E  

LAVES I SORT BOMULDSGARN 

O1: Lav en magisk ring med 6 fm (6) 

 

Bryd garnet men med et stykke garn til vores til 

påsyning på det hvide. 

 
LAVES I HVID BOMULDSGARN 

 

O1: Lav en magisk ring med 6 fm (6) 

 

O2: [udt] x6 (12) 

 

O3: [udt, 1 fm] x6 (18) 

 

Bryd garnet men med et stykke garn til vores til 

påsyning på hovedet. 

Sy det sorte stykke fast i midten af det hvide, så det 

danner en pupil. 

Sy herefter hele øjet fast på hovedet. 
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M O N T E R I N G  

 

 

1: Start med at montere armene på hver side af Buh.  

Disse monteres omkring omgang 23 med ca. 10-12 

masker mellem armene set fra ryggen.  

 

 

 

 

 

 

 

2: Sy pupillen fast i midten af det hvide øje. Sy herefter 

hele øjet fast på hovedet. 

Brodér en lille mund på Buh og et varmt hjerte. Du 

kan også brodere øjenvipper på ham. 

Du kan også sætte dit helt eget personlige præg på 

Buh. 
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T I L L Y K K E  

LUX Buh er nu færdig!  

Tak fordi du valgte at bringe liv til den lille Buh. 

Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil dele dit resultat på Instagram med #luxkreativ og #luxbuh 

 

Jeg glæder mig til at se dit resultat. 

 

Sofie Nygaard 

LUX Kreativ 

 

 


