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L U X  F E L I X  

 

 

DEN TYKKE KAT 

Design og idé af Sofie Nygaard - ©LUX KREATIV 

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

Du må 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  

Felix hækles nedefra og op, hvilket vil sige, at man starter med benene. 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. 

Huske at hæfte ender og fylde Felix løbende med fyld, da det kan være svært at gøre til sidst. 

Den færdige Felix vil være omkring 16-18 cm høj, hvis han laves på nål 2,5 mm. 

MATERIALER 

• 30-35 g lyseblå  bomuldsgarn (eller den farve, som du ønsker) 

• En rest lyserød bomuldsgarn 

• En rest sort bomuldsgarn 

• Pudefyld / fiberfyld 

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

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

Mængden af garn kan afvige grundet hæklefasthed så sørg for at have ekstra garn, hvis du hækler løst. 

Hele Felix hækles i samme farve, og du skal blot bruge en anden farve til øjnene (sort) og snude 

(lyserød), men du kan lave Felix i præcis den farve, som du har lyst til. 

FORKORTELSER 

• O + tal = Omgangsnummer 

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

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

• Km = Kædemaske 

• Fm = Fastmaske 

• Lm = Luftmaske 

• Udt = Udtag / 2 masker i 1 

• Indt = Indtag / 2 masker til 1 
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H A L E  

 

Slå 35 luftmasker op. Sørg for at lave et 

stykke garn hængende til montering. 

Lav en boblemaske med 3 stangmasker 

i 3 maske fra nålen. 

Denne laves ved ikke at færdiggøre 

stangmasken. Du skal blot trække 

igennem i første 2 masker hver gang. 

Herefter gentager du, indtil du har 4 

løkker på nålen – 3 ufærdige 

stangmasker. 

Herefter slår du igen om nålen og 

trækker nu igennem alle 4 masker, så 

du har en boblemaske. Afslut din 

boblemaske ved at lave en luftmaske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav kædemasker i de resterende 32 

masker. 

Efterlad et stykke garn, så du har 2 

stykker til montering. 

Halen sættes bagpå kroppen omkring 

omgang 5. 
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B E N  

DER LAVES 2 STK. 

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

O2: [udt] x6 (12) 

O3-7: 1 fm i hver maske (12) – 5 omgange i alt 

O8: Udt, 11 fm (13) 

O9-10: 1 fm i hver maske (13) – 2 omgange i alt 

O11: Udt, 12 fm (14) 

O12-13: 1 fm i hver maske (14) – 2 omgange i alt 

O14: Udt, 13 fm (15) 

O15-16: 1 fm i hver maske (15) – 2 omgange i alt 

O17: Udt, 14 (16) 

O18-19: 1 fm i hver maske (16) – 2 omgange i alt 

O20: [Udt, 7 fm] x2 (18) 

O21: 1 fm i hver maske (18) 

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til lukning af et evt. hul ved sammenhækling af benene. 

Lav nu ben nr. 2. Her skal du ikke bryde garnet, da du skal hækle dem sammen. Når ben nr. 2 er færdig, 

skal du lave 3 lm, inden du går videre til kroppen. 
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K R O P  O G  H O V E D  

Du skal nu hækle de 2 ben sammen. Du har netop lavet 3 lm ved ben nr. 2. 

Du forsætter nu næste omgang ved at hækle i det første ben. Luftmaskerne fra ben nr. 2 skal hækles i 2 

gange. Vi starter nu på første omgang af kroppen og hovedet. Se billede og tekst vejledning bagerst i 

opskriften, hvis dette volder dig problemer. 

O1: [Udt, 6 fm] x6 (48) 

O2: [Udt, 7 fm] x6 (54) 

Hvis der er et lille hul ved benene, kan du bruge garnet fra ben nr. 1 til at lukke dette med. Ellers skal 

denne ende nu hæftes. Se vejledning bagerst i opskriften. 

O3-10: 1 fm i hver maske (54) – 8 omgange i alt 

O11: [Indt, 16 fm] x3 (51) 

O12-16: 1 fm i hver maske (51) – 5 omgange i alt 

O17: [Indt, 15 fm] x3 (48) 

O18-19: 1 fm i hver maske (48) – 2 omgange i alt 

O20: [Indt, 14 fm] x3 (45) 

O21-22: 1 fm i hver maske (45) – 2 omgange i alt 

O23: [Indt, 13 fm] x3 (42) 

O24-29: 1 fm i hver maske (42) - 6 omgange i alt 

Du kan allerede nu brodere ansigtet på, hvis du har lyst. 

Se vejledning under montering. 

O30:[Indt, 5 fm] x6 (36) 

O31: [Indt, 4 fm] x6 (30) 

O32: [Indt, 3 fm] x6 (24) 

O33: [Indt, 2 fm] x6 (18)  

O34: [Indt, 1 fm] x6 (12) 

O35: [Indt] x6 (6) 

Bryd garnet men med et stykke garn 

tilovers, så du nu kan sy hullet lukket. 

Hæft enden. 
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A R M E  

DER LAVES 2 STK. 

Armene fyldes ikke. 

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

 

O2: [Udt, 1 fm] x3 (9) 

O3-14: 1 fm i hver maske (9) – 12 omgange i alt 

O15: [Udt, 2 fm] x 3 (12) 

O16-17: 1 fm i hver maske (12) – 2 omgange i alt 

O18: Lav en lm og gør armen flad. Herefter hækles det lukket med 6 fm. 

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til påsyningen af armen på kroppen. 

Armene syes på kroppen ca. ved omgang 17. 

 

 

 

Ø R E R  

DER LAVES 2 STK. 

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

O2: 1 fm i hver maske (6) 

O3: [Udt] x6 (12) 

O4: 1 fm i hver maske (12) 

O5: [Udt, 1 fm] x6 (18) 

O6-7: 1 fm i hver maske (18) – 2 omgange i alt 

O8: Lav en lm og gør øret fladt. Herefter hækles det lukket med 9 fm. 

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til påsyningen af øret på hovedet. 
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M O N T E R I N G  

Montering dækker over 2 sider. 

 

1: Monter halen bagpå kroppen omkring omgang 5. 

Du kan evt binde et par knuder indvendigt med de 2 ender, inden du hæfter, så den sidder ekstra godt 

fast. Dette kan med fordel gøres, inden du har fyldt Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

2: Broder øjne og snude i den stil, som du har 

lyst til. Dette kan laves, inden du fylder Felix 

helt, da det kan være lidt lettere. 

Jeg har kørt sort garn over 2 rækker 3 gange for 

at gøre øjnene tydeligere. Jeg har sat øjnene over 

omgang 25 og 26 med ca. 5 masker imellem. 

Snuden sidder mellem øjnene en række under. 

Den er lavet lidt trekantet over 3 masker og 2 

rækker. Den lille streg under snuden (for at 

skille ”læber”) er over 2 rækker. 
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3: Sy armene på hver side af kroppen omkring 

omgang 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Sy ørerne på toppen af hovedet. Hvordan, du 

placerer ørerne, er op til dig og afhængig af, hvilket 

udtryk du gerne vil give Felix. Jeg har sat dem tæt 

på sidste maske/lukningen af hovedet og trykket 

dem lidt spidse for at gøre dem mere fremadrettet. 
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S A M M E N H Æ K L I N G  A F  B E N  

Du kan se billeder tilhørende de 5 punkter  på næste side 

 

1: Når du starter den første omgang på kroppen, har du netop hæklet 3 luftmasker i ben nr. 2. 

Du forsætter derfor efter de 3 luftmasker med at hækle ind i ben nr. 1 ved den maske, du var kommet 

til. På denne måde vil benene få samme antal masker. 

 

2: Du forsætter nu omgang 1 af kroppen hele vejen rundt. Du hækler ind i luftmaskerne, når du går fra 

ben nr. 1 til ben nr. 2. 

 

3: Du har nu hæklet rundt om ben nr. 2 og er nået til de 3 luftmasker igen. Disse 3 masker er de sidste, 

der mangler i omgangen for at fuldende den. Derfor hækler du i disse igen. 

 

4: Sådan ser resultatet ud, når den 1. omgang af kroppen er lavet. 

 

5: Her ses det lille hul, der kan komme ved ben nr. 1. Denne syr du nu blot sammen med det stykke 

garn, som du har fra benet og hæfter enden samtidig. 
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Du har nu hæklet benene sammen. 

Det er ikke så svært, som det måske først virker 

til, og denne teknik bruges ofte til dukker og 

bamser.  

Jeg håber, vejledningen er forståelig, ellers er du 

velkommen til at kontakte mig. 
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T I L L Y K K E  

 

LUX Felix er nu færdig!  

Tak, fordi du valgte at bringe liv til den lille Felix. 

Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil dele dit resultat på min Facebook side eller på Instagram med 

#luxkreativ og #luxfelix 

Du er også mere end velkommen til at sende billeder til mig, hvis du ikke kan dele dem på de sociale 

medier – så deler jeg hellere end gerne, hvis jeg må. 

 

Jeg håber, at du har nydt at hækle Felix. Jeg glæder mig til at se dit resultat. 

 

Sofie Nygaard 

LUX Kreativ 

  


