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L U X  Z O O M  

 

 

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  

Zoom hækles oppefra og ned. 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.  Jeg har prøvet bedst muligt at vise fremgangsmåden.  
Husk at hæfte ender og fylde Zoom løbende med fyld, da det kan være svært at gøre til sidst. 

Den færdige Zoom er omkring 23 cm høj med min hæklefasthed, hvis den laves på nål 2,5 mm. 

MATERIALER 

 50 g gul bomuldsgarn – farve A 

 10 g  bomuldsgarn – farve B 

 En rest sort bomuldsgarn 

 Pudefyld / fiberfyld 

Det anbefales at bruge hæklenål str. 2,5 mm for at sikre, at Zoom 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 

 (…) = Antal masker, når omgangen er færdig 

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

 Fm = Fastmaske 

 Fmfl = Fastmaske i forreste led 

 Lm = Luftmaske 

 Dstgm = Dobbelt stangmaske 

 Udt = Udtag / 2 masker i 1 

 Indt = Indtag / 2 masker til 1 
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B U N D  

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

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

O7: [Udt, 5 fm] x6 (42) 

O8: [Udt, 6 fm] x6 (48) 

O9: [Udt, 7 fm] x6 (54) 

O10: [Udt, 8 fm] x6 (60) 

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

Ø J N E  

DER LAVES 2 STK 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: [Udt, 4 fm] x6 (36) 

O7-12: 1 fm i hver maske (36) – 6 omgange i alt 

O13: [Indt, 4 fm] x6 (30) 

O14: [Indt, 3 fm] x6 (24) 

O15: [Indt, 2 fm] x6 (18) 

Ønsker du at bruge sikkerhedsøjne, bør de indsættes mellem O8 og O9. Du skal huske at være 
opmærksom på, at pupillerne vender korrekt ift hinanden, når du hækler øjnene sammen. 
Bryd garnet og skift til FARVE A. Husk at fylde løbende. 
Forsæt på næste side. 
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O16: 1 fmfl i hver maske (18) 

ØJE 1: O17-24: 1 fm i hver maske (18) – 8 
omgange i alt 

Bryd garnet men med et stykke garn 
tilovers til at sy hullet ved øjnene 
sammen. 

ØJE 2: O17-32: 1 fm i hver maske (18) – 
16 omgange i alt 

Garnet brydes ikke. Nu hækles øjnene 
sammen og forsætter til kroppen. 

Pupillen broderes på til sidst.  
Husk at fylde løbende.  

 

K R O P  

LAVES I FARVE A 

Du skal nu hækle øjnene sammen. Efter øje 2 laves der 6 lm, og nålen sættes i øje 2. 
(se vejledning side 6) 

Nu starter kroppens omgang 1. 

O1: 18 fm, 6 fm i lm, 18 fm, 6 fm i lm (48) 

O2-13: 1 fm i hver maske (48) – 12 omgange i alt 

O14: [Udt, 7 fm] x6 (54) 

O15: 1 fm i hver maske (54) 

O16: [Udt, 8 fm] x6 (60) 

O17: [Udt, 9 fm] x6 (66) 

O18: [Udt, 10 fm] x6 (72) 

O19-23: 1 fm i hver maske (72) – 5 omgange i alt 

O24: [Indt, 10 fm] x6 (66) 

O25-29: 1 fm i hver maske (66) – 5 omgange i alt 

O30: [Indt, 9 fm] x6 (60) 

O31-39: 1 fm i hver maske (60) – 9 omgange i alt 



 

 5 

 

Sørg for at fylde godt nu, inden bunden sættes på. 

O40: Du skal nu hækle bunden fast med 1 fm i hver maske. 
(se vejledning side 7) 
Fyld løbende inden du lukker helt. 

O41: Lav 3 lm og forsæt i samme maske -[dstgm udt, 1 dstgm] x30 (90) 
Da man er startet i samme maske, som man afsluttede forgående omgang i, har man nu én maske 
tilbage. Denne hækles der ikke i. Saml nu med en km i den første dstgm og ikke de 3 lm. 
(se vejledning side 8) 

Bryd garnet og hæft enden. 

Broder pupiller og mund. 
(se vejledning side 9) 
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V E J L E D N I N G  

Her finder du de løbende vejledninger i opskriften. 

VEJLEDNING TIL ØJNENE 

 

Når du har færdiggjort begge øje, skal de nu hækles 
sammen. 
Efter øje 2 skal du lave 6 lm og forsætte omgangen i øje 1. 

Hækl 18 fm omgangen rundt i øje 1. 

 

 

 

 

 

Hækl 6 fm i lm kæden og 18 fm omgangen rundt i øje 2. 

Du er nu kommet til lm kæden igen. Her hækler du 6 fm gennem lm kæden. 

Sammenhæklingen er nu færdig. 
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VEJLEDNING TIL MONTERING AF BUND 

 

Når du kommer til kroppens omgang 40, skal bunden hækles på. 
Dette gør du ved at lægge bunden ind, så retsiden vender op. 

Herefter laver du blot 1 fm i hver maske gennem både kroppen og bunden hele vejen rundt. 
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VEJLEDNING TIL DOBBELTSTANGMASKE OMGANG 

 

Som afslutning på kroppen laves der en omgang med dobbeltstangmaske, hvor der tages ud i hver 2. 
Du starter med at lave 3 lm og herefter starter du i samme maske, som du netop har lavet sidste fm i 
forrige omgang.  

Herefter laver du skiftevis 2 dstgm i samme maske og 1 dstgm i næste hele vejen rundt. 

 

Når omgangen er slut, har du én maske tilbage. Denne skal du ikke hækle i, men blot samle omgangen 
med en km i omgangens første dstgm. Garnet brydes, og enden hæftes. 
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VEJLEDNING TIL BRODERING AF ØJNE OG MUND 

Til brodering af øjne og mund bruger du blot en rest sort bomuldsgarn. 
Du vælger helt selv, hvordan det skal se ud. 

 

 

 

Jeg har broderet pupillerne henover 3 rækker. 
Jeg har kørt garnet igennem 4-5 gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munden broderes som ønsket.  
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T I L L Y K K E  

 

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

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

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 Zoom. Jeg glæder mig til at se dit resultat. 

 
Sofie Nygaard 

LUX Kreativ 

  


