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L U X  M O V  

 

 

TRØSTE MONSTER 

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 under samme navn 

http://www.lux-kreativ.dk/
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I N F O R M A T I O N  

Mov hækles nedefra og op. Tænder og øjet hækles på kroppen undervejs. Armene syes på til sidst. Der 
hækles i spiral, og omgangene afsluttes ikke. Man kan med fordel forskyde udtagninger og 
indtagninger, så disse ikke placeres direkte over hinanden i omgangene. Dette giver et pænere 
resultat. Læs opskriften grundigt, inden du går i gang. Der er billedvejledning bagerst i opskriften, hvis 
tænder og øjet volder problemer.  Jeg har prøvet bedst muligt at vise fremgangsmåden.  
Husk at hæfte ender og fylde Mov løbende med fyld, da det kan være svært at gøre til sidst. 

Den færdige Mov er omkring 25 cm høj med min hæklefasthed, hvis den laves på nål 2,5 mm. 

MATERIALER 

 50 g lilla bomuldsgarn – farve A 

 15 g gul bomuldsgarn – farve B 

 15 g hvid bomuldsgarn – farve C 

 En rest sort bomuldsgarn 

 Pudefyld / fiberfyld 

Det anbefales at bruge hæklenål str. 2,5 mm for at sikre, at Mov bliver tæt, så fyldet ikke ses igennem. 
Men du skal selvfølgelig bruge den str. nål, som giver det bedste resultat for dig ift garnet. 
Mængden af garn kan afvige grundet hæklefasthed så sørg for at have ekstra garn, hvis du hækler løst. 
Du kan vælge det garn og farve, som du har lyst til. Jeg har angivet ift almindelig 8/4 bomuldsgarn. 

FORKORTELSER 

 O + tal = Omgangsnummer 

 R + tal = Rækkenummer 

 (…) = Antal masker, når omgangen er færdig 

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

 Km = Kædemaske 

 Fm = Fastmaske 

 Fmfl = Fastmaske i forreste led 

 Lm = Luftmaske 

 Udt = Udtag / 2 masker i 1 

 Indt = Indtag / 2 masker til 1 
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Ø J E  

LAVES I FARVE C 

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

O2: [udt] x6 (12) 

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

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

O5: 1 fm i hver maske (24) 

SKIFT TIL FARVE B 

O6: 1 fm i hver maske (24) 

O7: [Udt, 3 fm] x6 (30) 

O8: 1 fm i hver maske (30)  

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til at hæfte 
med senere. 

 

T Æ N D E R  

DER LAVES 3 STK I FARVE C 

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

O2: 1 fm i hver maske (6) 

O3: [Udt, 1 fm] x3 (9) 

O4-8: 1 fm i hver maske (9) – 5 omgange i alt 

Tanden kan fyldes meget let, hvis man ønsker det. Jeg fylder ikke. 
Tryk åbningen af tanden flad, så den kan hækles lukket med 4 fm.   
Bryd garnet men med et lille stykke garn tilovers til hæftning. 
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B A G S T Y K K E  T I L  T Æ N D E R  

LAVES I FARVE A 

Du skal nu lave det stykke, som sidder bag tænderne. Det laves i samme farve som kroppen. 

Slå 13 lm op med et godt stykke garn tilovers i starten, som skal bruges til syning senere. 
Hver række vendes med en lm.  

R1: Spring over den første lm og lav 1 fm i hver lm (12) 

R2: 1 fm, udt, 8 fm, udt, 1 fm (14) 

R3: 3 fm, udt, 6 fm, udt, 3 fm (16) 

R4: 5 fm, udt, 4 fm, udt, 5 fm (18) 

Lav 1 lm og vend. Du skal nu hækle tænderne fast på 
stykket. 
Tænderne skal vende mod dig, når du hækler denne 
række. 

3 fm, 12 fm gennem alle 3 tænder og bagstykke, 3 fm 
(18) 

Bryd garnet men med et langt stykke garn tilovers – 
jeg har klippet omkring 70 cm. 
 Dette skal bruges til at hækle tandstykket fast på 
kroppen. Du skal derfor blot lade løkken på dit 
arbejde blive, så du kan forsætte, hvor du slap senere – du skal IKKE afslutte. 
 

L Å G  

LAVES I FARVE B 

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

O2: [udt] x6 (12) 

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

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

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

O6-8: 1 fm i hver maske (30) – 3 omgange i alt 

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til at hæfte 
med. 
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A R M E  

DER LAVES 2 STK I FARVE A 

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

O2: [udt] x6 (12) 

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

O4-9: 1 fm i hver maske (18) – 6 omgange i alt 

O10: [indt, 7 fm] x2 (16) 

O11-14: 1 fm i hver maske (16) – 4 omgange i alt 

O15: [indt, 6 fm] x2 (14) 

O16-19: 1 fm i hver maske (14) – 4 omgange i alt 

O20: [indt, 5 fm] x2 (12) 

O21-22: 1 fm i hver maske (12) – 2 omgange i alt 

Armen fyldes godt i bunden, og mængden skal aftage. Toppen af armen skal være uden fyld. 
Tryk åbningen af armen flad, så den kan hækles lukket med 5 fm.  
Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til påsyning ved kroppens O33. 

 

B E N  

DER LAVES 2 STK I FARVE A 

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

O2: [Udt] x6 (12) 

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

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

O5-14: 1 fm i hver maske (24) – 10 omgange i alt 

Bryd kun garnet på ben nr. 1 men med et lille stykke garn tilovers til at sy hullet ved benene sammen. 
Efter ben nr. 2 laves der 3 lm, og nålen sættes i ben nr. 1, hvor vi starter på kroppens O1.  
(se vejledning side 8) 
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K R O P  

Efter de 3 lm på ben nr. 2 indsættes nålen i ben nr. 1. 
(se vejledning side 8) 

O1: 24 fm i ben nr. 1, 3 fm i lm, 24 fm i ben nr. 2, 3 fm i lm (54) 

O2: [Udt, 8 fm] x6 (60) 

O3: [Udt, 9 fm] x6 (66) 

O4-11: 1 fm i hver maske (66) – 8 omgange i alt 

O12: 25 fm, 18 fmfl, 23 fm (66) 

O13: [Udt, 10 fm] x6 (72) 

O14-16: 1 fm i hver maske (72) – 3 omgange i alt 

O17: 28 fm, 18 km, 26 fm (72) 

Nu hækles tænderne på. 
(se vejledning side 9) 

O18: 28 fm, 12 fm i bagstykke, 26 fm (66) 
(se vejledning side 9) 
 
O19-21: 1 fm i hver maske (66) – 3 omgange i alt 

O22: [Indt, 9 fm] x6 (60) 

O23-25: 1 fm i hver maske (60) – 3 omgange i alt 

O26: [Indt, 8 fm] x6 (54) 

O27-29: 1 fm i hver maske (54) – 3 omgange i alt 

O30: [Indt, 7 fm] x6 (48) 

O31-32: 1 fm i hver maske (48) – 2 omgange i alt 

O33: [Indt, 6 fm] x6 (42) 

O34-35: 1 fm i hver maske (42) – 2 omgange i alt 

O36: [Indt, 5 fm] x6 (36) 

O37-44: 1 fm i hver maske (36) – 8 omgange i alt 

O45: [Udt, 11 fm] x3 (39) 

O46: 1 fm i hver maske (39) 

O47: [Udt, 12 fm] x3 (42) 

O48: 1 fm i hver maske (42) 

Hækling af kroppen forsætter på næste side. 
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Nu hækles øjet på. 
(se vejledning side 10-11) 

O49: 22 fm, 10 fm gennem øje, 10 fm (42) 

O50: 1 fm i hver maske (42) 

O51: 23 fm, 20 fm om øje, 11 fm (54) 

O52: [Indt, 7 fm] x6 (48) 

O53: 20 fm, [Indt] x3, 7 fm, [Indt] x3, 9 fm (42) 

O54: 20 fm, [Indt] x6, 10 fm (36) 

O55: 1 fm i hver maske (36) 

O56: 20 fm, [Indt, 1 fm] x2, Indt, 8 fm (33) 

O57: 1 fm i hver maske (33) 

O58: [Indt, 9 fm] x3 (30) 

O59-63: 1 fm i hver maske (30) – 5 omgange i alt 

Nu hækles låget på. 
(Se vejledning side 12) 

O64: 1 fm i hver maske gennem krop og låg (30) 

O65: 1 fm i hver maske. 

Bryd garnet og hæft enden.  

 

Armene syes nu på ved kroppens omgang 33.  
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V E J L E D N I N G  

Her finder du de løbende vejledninger i opskriften. 

VEJLEDNING TIL SAMLING AF BENENE 

 

 

Når ben nr. 2 er færdig, laves der 3 lm.  
Herefter sættes nålen i ben nr. 1. 
Hækl 24 fm om ben nr. 1. 

 

 

 

 

 

Efter de 24 fm er lavet, kommer du til lm kæden. Her hækler du 3 fm i lm kæden. 
Nu hækles der 24 fm om ben nr. 2. Igen når du til lm kæden, hvor du hækler 3 fm. 
Samlingen af benene er nu færdig med 54 fm i omgangen. 
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VEJLEDNING TIL PÅHÆKLING AF TANDSTYKKE 

 

Når tandstykket skal hækles på kroppen, skal du bruge de 18 ubrugte masker fra kroppens O12.  
Hækl 18 fm hele rækken hen. 
Sørg for at tænderne ligger mellem bagstykket og kroppen. 

 

VEJLEDNING TIL HÆKLING I BAGSTYKKET 

Ved kroppens O18 hækles der i toppen af bagstykket. 
Efter de 28 fm skal der hækles 12 fm i bagstykket. De 18 km fra forrige omgang springes over, da dette 
er mundens åbning. Herefter afsluttes omgangen med 26 fm. 



 

 10 

VEJLEDNING TIL MONTERING AF ØJET 

Efter de 22 fm i kroppens O49 hækles der 10 fm gennem øjet og kroppen. 
Læg øjet mod dig og lav fm gennem både øje og krop. 

 

Efter de 10 fm gennem øjet hækles der 10 fm for at afslutte omgangen. 
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VEJLEDNING TIL MONTERING AF ØJET - FORSAT 

Efter O50 hvor der er hæklet 1 fm i hver maske, skal der hækles omkring øjet i O51. 
Der hækles 23 fm. Det vil sige, at du ender med at lave 1 fm ”bag” øjet, før du hækler over det. 
Herefter hækles der 20 fm over øjet. 

 

 

Efter de 20 fm over øjet hækles der 11 fm for at afslutte omgangen. 
Det vil sige, at du igen laver 1 fm ”bag” øjet. Du ender derfor med 8 ubrugte maske bag øjet. 
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VEJLEDNING TIL MONTERING AF LÅG 

Afslutningsvis skal låget hækles på. Da låget går ned i kroppen, skal du fylde godt men undlade at fylde 
helt til top. Pres låget ned, så retsiden vender op. Hækl 30 fm hele vejen rundt ved at stikke nålen ind 
fra kroppen og gennem låget. 
 

 

Når omgangen er færdig, laves der en ekstra omgang med 30 fm. 
Herefter brydes garnet, og enderne hæftes. 
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T I L L Y K K E  

 

LUX Mov er nu færdig!  
Tak, fordi du valgte at bringe liv til den lille Mov. 

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

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 Mov. Jeg glæder mig til at se dit resultat. 

 
Sofie Nygaard 

LUX Kreativ 

  


