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Hæk:let 
Hvem er jeg?  

Jeg har hæklet siden 2015 og har altid elsket at være kreativ, men det var 

først, da jeg blev introduceret til hækling, at jeg rigtig fandt min ”kreative 

hylde”. 

Jeg har altid haft kæmpe respekt for og beundret dem, som har udviklet 

deres egne opskrifter, og jeg havde aldrig troet, at det var noget, jeg selv ville 

nå til. Men her er jeg, med min egen hækleopskrift på en bidering - og flere 

opskrifter på vej. 

 

Bideringen er et sansemotorisk legetøj til baby, som både stimulerer motorik, 

sanserne og de ømme gummer. De knitrende øre ved berøring samt den 

hårde træring kombineret med det bløde bomuldsgarn, er alt sammen med 

til at stimulere barnets sanser.   

 

Jeg ville blive rigtig glad, hvis du taggede mig @haek.let på Instagram, hvis 

du laver min bidering J  

På min Instagramprofil ligger også forskellige videoguides til fx boblemasker 

og montering af midterstykke på træring.  

 

Derudover har jeg også min egen hjemmeside: www.haeklet.dk, hvor alle 

mine hæklede kreationer ligger samt mine hækleopskrifter. Der kan du også 

finde en masse hækleinspiration.   

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller 

feedback.  

 

Rigtig god fornøjelse! 

 

Med venlig hilsen  

Stine, Hæk:let 
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Opskrift 1: Lille bidering 
	

Det	skal	du	bruge:	
Hæklenål	str.	2,5	

Bomuldsgarn	8/4		

v Valgfri	farve	til	ører	og	midterstykke	(farve	1)	

v Valgfri	farve	til	det	inderste	i	øret	(farve	2)	

Træring	ca.	5,5	cm		

Knitrende	fyld	til	ørerne	(Jeg	bruger	almindelige	

stegeposer)	

Brodernål	til	montering	

Maskemarkør		

Saks		

	

Det	skal	du	kunne	samt	forkortelser:	
Magisk	ring	(mr)	

Fastmaske	(fm)	

Kædemaske	(km)	

Luftmaske	(lm)	

Boblemaske	(boble-m)	

Udtagning	(2	fm	i	samme	maske)	

Indtagning	(2	fm	hæklet	sammen	til	1	–	jeg	foreslår,	du	laver	usynlig	indtagning	–	

se	evt.	min	videoguide	på	min	Instagramprofil)		

	

	

Forklaringer:	
(..)	=	antal	masker	i	alt	

*--*	=	det	der	står	imellem	stjernerne	gentages	runden	rundt	

Omg.	=	omgang		
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Fyld til ørerne – valgfri farve 2 (2 stk.) 

Du	skal	starte	med	at	hækle	fyldet	til	ørerne,	da	det	skal	hækles	sammen	med	

ørerne,	når	du	laver	dem.	

	

Omg.	1:	Slå	3	luftmasker	op,	og	lav	1	fm	i	2.	maske	fra	nålen.	Hækl	1	fm	i	sidste	

maske.	Vend	med	lm.	(2)	

Omg.	2:	Udtagning	i	hver	m.	Vend	med	luftmaske.	(4)	

Omg.	3:	1	fm,	1	udt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	luftmaske.	(5)	

Omg.	4:	1	fm,	1	fm,	1	udt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	luftmaske.	(6)		

Omg.	5:	1	fm,	1	fm,	1	indt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	luftmaske.	(5)	

Omg.	6:	1	fm,	1	indt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	luftmaske.	(4)	

Omg.	7:	1	indtagning	i	hver	m.	(2)		

Omg.	8:	Lav	1	indtagning,	bryd	garnet	og	efterlad	en	lang	snor	til	montering.		

 

Ørerne – valgfri farve 1 (2 stk.) 	

Omg.	1:	Magisk	ring	med	6	fm.	(6)	

Omg.	2:	1	fm	i	hver	maske.	(6)	

Omg.	3:	*1	fm,	1	udtagning*.	(9)	

Omg.	4:	*2	fm,	1	udtagning*.	(12)	

Omg.	5:	*3	fm,	1	udtagning*.	(15)	

Omg.	6:	*4	fm,	1	udtagning*.	(18)	

Omg.	7:	*5	fm,	1	udtagning*.	(21)		

Omg.	8-11:	1	fm	i	hver	maske.	(21)	

Omg.	12:	*5	fm,	1	indtagning*.	(18)	

Omg.	13:	*4	fm,	1	indtagning*.	(15)	

Omg.	14:	*3	fm,	1	indtagning*.	(12)	

Omg.	15:	*2	fm,	1	indtagning*.	(9)	

Du	skal	i	næste	omgang	hækle	fyldet	til	dine	ører	med.	

Omg.	16:	1	fm,	hækl	nu	fyldet	til	ørerne	med	i	de	næste	to	masker,	og	lav	

derefter	fastmasker	runden	ud.	(9).		

Bryd	garnet	og	efterlad	en	lang	ende	til	montering.		
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Du	skal	nu	sy	resten	af	fyldet	til	ørerne	fast	til	ørerne.		

Kom	knitrende	fyld	ind	i	dine	ører.		

 

Midterstykke – valgfri farve 1 (1 stk.) 

Du	skal	nu	lave	dit	midterstykke,	som	ørerne	skal	syes	fast	til	og	som	skal	monteres	

rundt	om	træringen.		

	

Omg.	1:	Lav	10	luftmasker		

Omg.	2:	Lav	en	fm	i	2.	maske	fra	nålen,	og	fortsæt	rækken	med	1	fm	i	hver	m.	

Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	3-5:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	6:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	7-9:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	10:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	11-13:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	14:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg:	15-17:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	18:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	19-21:	1	fm	i	hver	m.	(9)	

Bryd	garnet	og	gem	en	lang	ende	til	montering.		

 

Montering 

Start	med	at	montere	midterstykket	på	træringen	ved	at	sy	det	

sammen	omkring	ringen.	Sørg	for,	at	boblemaskerne	peger	ud	af	–	

se	på	billedet.		

Hæft	enden.		

Du	skal	nu	sy	ørerne	fast	på	midterstykket.	Sørg	for	at	placere	

dem	midtfor	tæt	op	ad	hinanden.	Se	på	billedet.		

	

Du	er	nu	færdig	med	din	bidering	–	godt	gået	J		

Del	gerne	dit	resultat	med	mig	på	Instagram	og	tag	mig	@haek.let	J	
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Opskrift 2: Stor bidering 
	

Det	skal	du	bruge:	
Hæklenål	str.	2,5	

Bomuldsgarn	8/4		

v Valgfri	farve	til	ører	og	midterstykke	(farve	1)	

v Valgfri	farve	til	det	inderste	i	øret	(farve	2)	

Træring	ca.	6,5	cm		

Knitrende	fyld	til	ørerne	(Jeg	bruger	almindelige	

stegeposer)	

Brodernål	til	montering	

Maskemarkør		

Saks		

	

Det	skal	du	kunne	samt	forkortelser:	
Magisk	ring	(mr)	

Fastmaske	(fm)	

Kædemaske	(km)	

Luftmaske	(lm)	

Boblemaske	(boble-m)	

Udtagning	(2	fm	i	samme	maske)	

Indtagning	(2	fm	hæklet	sammen	til	1	–	jeg	foreslår,	du	laver	usynlig	indtagning	–	

se	evt.	min	videoguide	på	min	Instagramprofil)		

	

	

Forklaringer:	
(..)	=	antal	masker	i	alt	

*--*	=	det	der	står	imellem	stjernerne	gentages	runden	rundt	

Omg.	=	omgang		
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Fyld til ørerne – valgfri farve 2 (2 stk.) 

Du	skal	starte	med	at	hækle	fyldet	til	ørerne,	da	det	skal	hækles	sammen	med	

ørerne,	når	du	laver	dem.	

	

Omg.	1:	Slå	4	luftmasker	op,	og	lav	1	fm	i	2.	maske	fra	nålen.	Hækl	1	fm	i	de	

næste	2	masker.	Vend	med	lm.	(3)	

Omg.	2:	1	fm,	1	udt.,	1	fm.	Vend	med	lm.	(4)	

Omg.	3:	1	fm,	1	fm,	1	udt.,	1	fm.	Vend	med	lm.	(5)	

Omg.	4:	1	fm,	1	fm,	1	udt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	lm.	(6)		

Omg.	5:	1	fm,	1	fm,	1	fm,	1	udt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	lm.	(7)	

Omg.	6:	1	fm,	1	fm,	1	indt.,	1	fm,	1	fm,	1fm.	Vend	med	lm.	(6)	

Omg.	7:	1	fm,	1	fm,	1	indt.,	1	fm,	1	fm.	Vend	med	lm.	(5)	

Omg.	8:	1	fm,	1	fm,	1	indt.,	1	fm.	Vend	med	lm.	(4)	

Omg.	9:	1	fm,	1	indt.,	1	fm.	Vend	med	lm.	(3)	

Omg.	10:	1	fm,	1	indt.	Vend	med	lm.	(2)	

Omg.	11:	Lav	1	indtagning,	bryd	garnet	og	efterlad	en	lang	snor	til	montering.		

 

Ørerne – valgfri farve 1 (2 stk.) 

Omg.	1:	Magisk	ring	med	6	fm.	(6)	

Omg.	2:	1	fm	i	hver	maske.	(6)	

Omg.	3:	*1	fm,	1	udtagning*.	(9)	

Omg.	4:	*2	fm,	1	udtagning*.	(12)	

Omg.	5:	*3	fm,	1	udtagning*.	(15)	

Omg.	6:	*4	fm,	1	udtagning*.	(18)	

Omg.	7:	*5	fm,	1	udtagning*.	(21)	

Omg.	8:	*6	fm,	1	udtagning*.	(24)	

Omg.	9-16:	fm	i	hver	m.	(24)	

Omg.	17:	*6	fm,	1	indtagning.*.	(21)	

Omg.	18:	*5	fm,	1	indtagning*.	(18)	

Omg.	19:	*4	fm,	1	indtagning*.	(15)	

Omg.	20:	*3	fm,	1	indtagning*.	(12)	
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Omg.	21:	*2	fm,	1	indtagning*.	(9)	

Du	skal	i	næste	omgang	hækle	fyldet	til	dine	ører	med.	

Omg.	22:	1	fm,	hækl	nu	fyldet	til	ørerne	med	i	de	næste	tre	masker,	og	lav	

derefter	fastmasker	runden	ud.	(9).		

Bryd	garnet	og	gem	en	lang	ende	til	montering.		

Du	skal	nu	sy	resten	af	fyldet	til	ørene	fast	til	ørerne.		

Kom	knitrende	fyld	ind	i	dine	ører.		

	

 

Midterstykke – valgfri farve 1 (1 stk.) 

Du	skal	nu	lave	dit	midterstykke,	som	ørerne	skal	syes	fast	til	og	som	skal	monteres	

rundt	om	træringen.		

OBS:	Hvis	du	har	en	tyk	træring,	kan	det	være	du	skal	tilføje	2	luftmasker,	så	du	

slår	12	luftmasker	op,	og	hækler	5	fm	før	og	efter	din	boblemaske.	

	

Omg.	1:	Lav	10	luftmasker		

Omg.	2:	Lav	en	fm	i	2.	maske	fra	nålen,	og	fortsæt	rækken	med	1	fm	i	hver	m.	

Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	3-5:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	6:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	7-9:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	10:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	11-13:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	14:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg:	15-17:	1	fm	i	hver	m.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	18:	4	fm,	1	boble-m,	4	fm.	Vend	med	lm.	(9)	

Omg.	19-21:	1	fm	i	hver	m.	(9)	

Bryd	garnet	og	gem	en	lang	ende	til	montering.		
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Montering 

Start	med	at	montere	midterstykket	på	træringen	ved	at	sy	det	

sammen	omkring	ringen.	Sørg	for,	at	boblemaskerne	peger	ud	af	–	

se	på	billedet.		

Hæft	enden.		

Du	skal	nu	sy	ørerne	fast	på	midterstykket.	Sørg	for	at	placere	

dem	midtfor	tæt	op	ad	hinanden.	Se	på	billedet.		

	

Du	er	nu	færdig	med	din	bidering	–	godt	gået!		

	

Del	gerne	dit	resultat	med	mig	på	Instagram	og	tag	mig	@haek.let	J		
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Denne	opskrift	er	udviklet	af	Hæk:let	og	må	ikke	videresælges	eller	
videregives;	ligeledes	gælder	det,	at	billederne	i	denne	opskrift	ikke	må	

deles	på	de	sociale	medier	uden	tilladelse.	
	

Du	er	meget	velkommen	til	at	tagge	mig	på	Instagram	@haek.let,	hvis	
du	bruger	min	opskrift.		


