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Hæklet tinsoldat 
Materialer 

Garn: 

Bomuld 8/4 i farverne sort, mørkeblå, rød og hudfarvet 

Glittergarn i farven guld (jeg har brugt Lammy Lurex) med løbelængden 25 g = ca 160 m. 

Hæklenål: 3,00 mm 

Andre redskaber:  

- nål til montering 

- saks 

Masker og forkortelser man skal bruge: 

- fm: fastmaske 

- km: kædemaske 

- mr: magisk ring 

- m: maske 

- omg: omgang 

Tallet i parentesen til sidst ved hver runde angiver hvor mange masker der skal være efter endt omgang. 

 

Krop og hoved 
Der er mange farveskift, derfor er farverne som skal bruges angivet undervejs. Kom fyld i undervejs. 

Sort garn: 

start med en mr. 

Omg 1: 6 fm i mr (6) 

Omg 2: 2 fm i hver m runden ud (12) 

Omg 3: *1 fm, 2 fm i samme m* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (18) 

Omg 4-7: fm runden ud (18) 

Guld garn: 

Omg 8: fm runden ud (18) 

Mørkeblåt garn: 

Omg 9-21: fm runden ud (18) 

Guld garn: 

Omg 22: fm runden ud (18) 

Rødt garn: 

Omg 23-33: fm runden ud (18) 

Omg 34: *1 fm, 2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (12) 
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Omg 35: *2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (6) 

Hudfarvet garn: 

Omg 36: 2 fm i hver m runden ud (12) 

Omg 37: *1 fm, 2 fm i samme m* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (18) 

Omg 38-42: fm runden ud (18) 

Omg 43: *1 fm, 2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (12) 

Omg 44: *2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (6) 

Luk hullet, bryd garnet og hæft ender. 

Detaljer: 

Brug guld garn til at sy et kryds over brystet/den røde del mellem omg 35 (indtagning ved hals) og omg 22 

(guld-omgang mellem den røde og den blå del). Se skitse nr. 1 nedenfor. 

Sy også en stribe på hver side af benene/den blå del, mellem omg 8 og 22 (de to omgange med guld-garn. 

Se skitse nr. 2 nedenfor. 

Sy hattens rem og øjne på hovedet/den hudfarvede del med sort garn. Se skitse nr. 3 nedenfor. 

   

       Forfra       Fra siden         Forfra 

     Skitse nr. 1      Skitse nr. 2      Skitse nr. 3 

 

 

Omg 8 

Omg 35 

Omg 22 



Design og opskrift af NIAH Design v. Nicole Hedegaard 
 

Det færdige produkt må gerne sælges med henvisning til opskriftens oprindelse hos NIAH Design 
 

Facebook: Niah Design   ◊   Instagram: @niahs_kreative_verden   ◊   Pinterest: Niahs kreative verden 

Hat 
Hatten hækles i sort garn. 

Start med en mr. 

Omg 1: 6 fm i fm (6) 

Omg 2: 2 fm i samme m runden ud (12) 

Omg 3: *1 fm, 2 fm i samme m* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (18) 

Omg 4: *2 fm, 2 fm i samme m* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (24) 

Omg 5: *3 fm, 2 fm i samme m* gentag fra * til * runden ud (svarende til 6 gentagelser) (30) 

Omg 6-12: fm runden ud (30) 

Omg 13: *4 fm, 2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 5 gentagelser) (25) 

Omg 14: *3 fm, 2 fm sammen til én* gentag fra * til * runden ud (svarende til 5 gentagelser) (20) 

Lav en km i næste m, bryd garnet (lad evt. et langt stykke garn hænge som du kan bruge til at montere 

hatten på hovedet) og træk enden igennem masken. 

Sy nu gulddetaljer på hatten som du ønsker, eller som vist på skitse nr. 4, som ses nedenfor. 

Kom fyld i hatten og sy derefter hatten fast på hovedet således at den er en smule tilbagelænet. Se skitse 

nr. 5 nedenfor. 

 

 

 

 

             Åbning 

 

 Skitse nr. 4 

 

 

Skitse nr. 5 
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Arme 
Der skal hækles 2 stk. 

Hudfarvet garn: 

start med en mr. 

Omg 1: 7 fm i mr (7) 

Omg 2-4: fm runden ud (7) 

Guld garn: 

Omg 5: fm runden ud (7) 

Rødt garn: 

Omg 6-12: fm runden ud (7) 

Guld garn: 

Omg 13-14: fm runden ud (7) 

Brud garnet og luk hullet.  

Sy en arm fast på hver side af kroppen (langs den røde del) som vist på skitse 6 nedenfor. 

 

Din tinsoldat er færdig!        

Skitse nr. 6 


