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Alt det praktiske 
Til denne hækleopskrift skal du bruge 4 forskellige farver bomuld 8/4. Det hele er hæklet på nål 3. 

Den ene farve er til selve pandebåndet og ørerne, hvor jeg har brugt en gul-brun farve, som jeg synes 

passede nogenlunde på et rensdyr. 

Derudover skal der bruges en farve til indersiden af ørerne, her har jeg brugt en lys brun. 

Der skal også bruges en farve til gevirerne, og her har jeg brugt en mørkebrun. 

Pandebåndet pyntes med blade, hvor jeg har brugt grønt garn. 

Undervejs i opskriften står der også hvilke farver der er brugt til hvilke dele. 

Der skal bruges små mængder garn til dette projekt, og den præcise mængde er derfor ikke angivet. 

Derudover skal du bruge tre røde perler, kugler, knapper el.lign. som skal forestille røde bær. Jeg har brugt 

små flamingokugler med en diameter på ca. 1 cm som er dækket i rødt glimmer, som er købt i Føtex (købt 

2019) 

Du skal selvfølgelig også bruge et pandebånd. Jeg har brugt et sort pandebånd fra Normal (købt 2019) hvor 

det bredeste stykke er ca. 2,5 cm. Du kan også godt bruge pandebånd med en anden bredde. Jeg anbefaler 

ikke at bruge pandebånd som er smallere end 2 cm da det kan give problemer med montering, men man 

kan sagtens bruge et som er lidt bredere. 

Derudover skal du naturligvis bruge dit sædvanlige hækleudstyr; hæklenål str. 3, saks og nål. 

Ved de forskellige dele er der små monteringer beskrevet undervejs. Dette er for at overskueliggøre den 

sidste del af monteringen hvor det hele sættes sammen. 

Forkortelser brugt i denne opskrift: 

- fm: Fastmaske 

- km: Kædemaske 

- stgm: Stangmaske 

- hstgm: Halvstangmaske 

- m: Maske 

- mr: Magisk ring 

- omg: Omgang 

- Indtagning: To fm sammen til én ny m 

- Udtagning: To fm i samme m 

 

I denne opskrift er der følgende afsnit: 

- Base 

- Ører 

- Gevir 

- Blade 

- Montering 
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Base 
Farve: gul-brun (rensdyr-lignende farve) 

Denne del skal syes fast omkring selve pandebåndet, og hækles i samme farve som selve øret. 

Slå 53 lm op 

Lav 10 rækker med fm. (52) 

Ved første række: Spring over første lm fra nålen og hækl herefter fm rækken ud. (52) 

Vend med 1 lm ved hver række. 

Placer denne del midt på pandebåndet, så der er lige langt til spidsen på hver side, og sy det fast rundt om 

pandebåndet, ved at sy opslagssiden og afslutningssiden sammen på indersiden af pandebåndet. 

OBS: Har du brugt et smallere pandebånd kan du tilpasse denne del ved at lave færre rækker. Har du brugt 

et pandebånd som er bredere, kan du tilpasse denne del ved at lave flere rækker. 

 

Ører 
Øret består af to dele; ’selve øret’ og ’indersiden af øret. Der skal laves to af hver del. 

Selve øret 
Farve: gul-brun (rensdyr-lignende farve) 

Der arbejdes i spiral. 

Slå 26 lm op.  

Omg 1: lav den første fm i den første lm du lavede så det danner en ring. Vær opmærksom på at lm-kæden 

ikke må være drejet om sig selv. Hækl fm runden ud (26) 

Omg 2-6: fm runden ud (26) 

Omg 7: 4 fm, 2 indtagninger, 9 fm, 2 indtagninger, 5 fm (22) 

Omg 8: 3 fm, 2 indtagninger, 7 fm, 2 indtagninger, 4 fm (18) 

Omg 9: fm omgangen ud (18) 

Omg 10: 3 fm, 2 indtagninger, 5 fm, 2 indtagninger, 2 fm (14) 

Omg 11: 2 fm, 2 indtagninger, 3 fm, 2 indtagninger, 1 fm (10) 

Omg 12: 2 fm, 1 indtagning, 3 fm, 1 indtagning, 1 fm (8) 

Omg 13-14: fm omgangen ud (8) 

De 8 m fra sidste omg samles og øret afsluttes. 
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Indersiden af øret 
Farve: lys brun 

Indersiden af øret er både beskrevet som tekst og tegnet som diagram længere nede. Rækkerne der er 

markeret med rød skrift i beskrivelsen, er de samme rækker som dem der er markeret med røde tegn i 

diagrammet. 

Start med 5 lm. 

Række 1: spring over første lm fra nålen, lav 4 fm, 1 lm 

Række 2: vend arbejdet, lav 3 fm, 2 fm i næste m, 1 lm, 2 fm i samme m (denne m er på modsatte side), 3 

fm, 1 lm 

Række 3: vend arbejdet, 5 fm, 2 fm i lm-hul, 1 lm, 2 fm i samme lm-hul, 5 fm, 1 lm 

Række 4: vend arbejdet, 7 fm, 1 fm i lm-hul, 2 lm, 1 fm i samme lm-hul, 7 fm, 1 lm 

Række 5: vend arbejdet, 4 fm, 2 fm i næste m, 3 fm, 1 fm i lm-hul, 2 lm, 1 fm i samme lm-hul, 3 fm, 2 fm i 

næste m, 4 fm 

Afslut indersiden af øret. 

Her ses et diagram over indersiden af øret hvor række 2 og 4 er vist med røde symboler: 

                        

 

 

Sy indersiden af øret fast på selve øret. Vær opmærksom på at man ikke skal kunne se stingene fra 

sammensyningen på bagsiden af selve øret, men kun på indersiden. 

 

 

 

slut 

= fastmaske 

= luftmaske 

= start/slut 
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Gevir 
Farve: Mørk brun 

Hvert gevir består af tre dele hvoraf to af delene er ens; ’den store del’ og ’de små dele’ 

Ved alle disse dele arbejdes der i spiral. 

Den store del 
Der skal laves 2 stk. af denne del. 

Start med en mr. 

Omg 1: lav 6 fm i mr (6) 

Omg 2: lav 2 fm i hver m hele omgangen ud (12) 

Omg 3-24: fm omgangen ud (12) 

 

De små dele 
Der skal laves to af disse til hvert gevir, altså 4 stk i alt. 

Start med en mr. 

Omg 1: 8 fm i mr (8) 

Omg 2-6: fm omgangen ud (8) 

 

 

Kom lidt fyld i alle delene og sy de to små dele fast på den store del således 

at de peger hver sin retning. Den ene lille del placeres således at bunden af 

den er ca. 6 rækker fra bunden af den store del og den anden lille del 

placeres så den peger i modsatte retning ca. 12 rækker fra bunden af den 

store del. (Se skitsen til højre)  
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Blade 
Farve: Grøn 

Der skal både laves store blade og små blade. 

Stort blad 
Der skal bruges 4 stk. af disse blade 

Bladet hækles ved kun at hækle en gang frem, og en gang tilbage af modsatte side. 

Start med 10 lm 

Frem: Spring over første lm fra nålen, lav en km i næste m, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm i samme m, 1 

stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 lm 

Tilbage: Nu hækles der tilbage i samme lm-kæde, men på modsatte side end da du hæklede frem. 1 km i 

første m, 1 fm, 1 hstgm, 1 stgm, 2 stgm i samme m, 1 stgm, 1 hstgm, 1 fm, 1 km 

Afslut bladet og hæft ender. Klip evt. garnet et godt stykke fra afslutningen så dette kan bruges til 

montering. 

Lille blad 
Der skal bruges 3 stk. af disse blade 

Bladet hækles ved kun at hækle en gang frem, og en gang tilbage af modsatte side. 

Start med 8 lm. 

Frem: Spring over første lm fra nålen, lav en km i næste m, 1 fm, 3 hstgm, 1 fm, 1 km, 1 lm 

Tilbage: Nu hækles der tilbage i samme lm-kæde, men på modsatte side end da du hæklede frem. 1 km i 

første m, 1 fm, 3 hstgm, 1 fm, 1 km 

Afslut bladet og hæft ender. Klip evt. garnet et godt stykke fra afslutningen så dette kan bruges til 

montering 
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Montering 
Det hele skal nu samles til et sødt jule-pandebånd. 

Start med at fastgøre ørene på den base der er syet fast omkring pandebåndet. Hvert øre skal placeres så 

bunden af øret (der hvor åbningen er) er syet fast i en V-form, således at nederste del er ca. 18 masker 

inde, mens den øverste del placeres ca. 5 masker længere inde. Spidsen af denne V-form er altså bagsiden 

af øret. 

Herefter monteres geviret i hver side. Hvert gevir placeres tæt op ad øret. Begge gevir er mellem de to ører. 

Sørg for at den lille del på geviret som sidder øverst, peger ud mod øret – gevirerne skal altså vende 

spejlvendt.  

Ører og gevir placeres som på skitsen her: 

 

 

Herefter placeres bladene som ønsket eller som vist på skitsen: 
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Til sidst limes tre perler, kugler eller andre bær-lignende ting på som på skitsen: 

 

Pandebåndet er nu færdigt! 

 


