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Hæklet hjerne 
cerebrum 

 
Materialer: 
- hæklenål 2,5 og 3  
- synål 
- bomuldsgarn 8/4 i farven; lyserød (OBS - jeg brugte et helt 
nøgle) 
- saks 
- pudefyld 
- limpistol 
 

Masker og forkortelser du skal kende; 
Fastmaske – fm 
Magisk ring 
Indtagninger – 2 fm sammen 
Udtagninger – 2 fm i en m 
* …. * - gentag omgangen rundt medmindre andet er skrevet 
 

Opskrift: 
Omg 1: 6 fm i magisk ring 
Omg 2: *2 fm i en m* (12) 
Omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (18) 
Omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (24) 
Omg 5: 2 fm, 2 fm i en m, *3 fm, 2 fm i en m* x5, 1 fm (30) 
Omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (36) 
Omg 7: 3 fm, 2 fm i en m, *5 fm, 2 fm i en m* x5, 2 fm (42) 
Omg 8: *6 fm, 2 fm i en m* (48) 
Omg 9-28: 1 fm i hver m 
Omg 29: *6 fm, 2 fm sammen* (42) 
Omg 30: *5 fm, 2 fm sammen* (36) 
Omg 31: 2 fm, 2 fm sammen, *4 fm, 2 fm sammen* x5, 2 fm (30) 
Omg 32: *3 fm, 2 fm sammen* (24) 
Omg 33: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 
Omg 34: *2 fm sammen, 1 fm* (12) 
 
Fyld hjernen. 
 
Omg 35: *2 fm sammen* (6) 
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Bryd garnet og hæft ende. Klip et stykke garn af, læg det dobbelt og læg det på den aflange led rundt om 
hjernen. Hver meget præcis med fordelingen, så du har lige meget på hver side. Stram let så du får to 
hjernehalvdele og bind dobbeltknude.  
 
Lillehjernen (cerebellum): 
Omg 1: 6 fm i magisk ring 
Omg 2: *2 fm i en m* (12) 
Omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (18) 
Omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (24) 
Omg 5: 2 fm, 2 fm i en m, *3 fm, 2 fm i en m* x5, 1 fm (30) 
Omg 6-7: 1 fm i hver m  
 
Bryd garnet og hæft ende. 
 
Hjernestammen (truncus encephali): 
Slå 12 lm og forbind til en ring med en fm. 
Omg 1-2: 1 fm i hver m (12) 
Omg 3: *2 fm sammen* (6) 
Omg 4: 1 fm i hver m  
Omg 5: *2 fm i hver m* (12) 
Omg 6: 1 fm i hver m 
Omg 7: *1 fm, 2 fm sammen* (9) 
Omg 8: 1 fm i hver m 
Omg 9: *1 fm, 2 fm sammen* (6) 
 
Bryd garnet og hæft ende. 
 
Montering: 
Sy de to dele på som vist på billedet. Fyld undervejs. Cerebellum i den ene ende så den ligger halvvejs på 
hver hjernehalvdel. Truncus encephali syes fast tæt op af cerebellum.  
 
Snoninger:  
OBS - alt afhængigt af hvor stramt du hækler og hvor meget hjernen er fyldt, vil antallet af omgange 
snoninger du skal hækle være forskellig. I min opskrift står skrevet hvor mange jeg har brugt som ca. 
anvisning.  
Undervejs i processen kan du ligge mønsteret af snoninger på hver hjernehalvdel med nåle, for at se hvor 
langt du er.  
 
Hækl to stk - en til hver hjernehalvdel 
Omg 1: 6 fm i magisk ring 
Omg 2-242: 1 fm i hver m 
 
Vær nu klar over hvilket mønster du vil lægge på den enkelte hjernehalvdel og lim fast med limpistol i 
hver snoning/hjerne du laver. Vent med at bryde garnet og hæfte ende indtil til sidst. Så har du 
mulighed for at trevle op eller hækle flere omgange. Mas hjernen en smule aflang.  
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Denne opskrift er kun til privat brug – du må ikke sælge eller videregive opskriften. Der kan i stedet 
henvises til min Instagram Lunas hæklerier. Du må ikke sælge det færdige produkt. 
 
 
 
 
 


