
 

 
  

©frk.sorensen 

"Krabbe Kurt" 
Hækleopskrift 

 



Materialer:  

Ved en farve til hele kroppen skal der 

beregnes ca 1 nøgle af 50 g. Dette er 

dog afhængigt af hvor stramt man 

hækler.  

 

Bomuldsgarn i valgfri farver (her er der 

brugt rød ELLER grøn, hvid og sort) 

Hæklenål 2.5 

Fyld  

 

Forkortelser: 

m     = maske 

fm    = fastmaske 

km   = kædemaske 

2 fm sammen  = indtagning; hækl 2 

fastmasker sammen 

2 fm i en m   = udtagning; hækl 2 

fastmasker i 1 maske 

omg = omgang 

( )     = tallet i parentes angiver antal 

masker du skal have efter endt omgang 

**      = gentag anvisning mellem 

stjernerne omgangen ud 

Tip: 

Forskyd udtagninger og indtagninger for 

at undgå et "kantet" resultat 

Alle delene hækles i spiral 

 

Montering:  

Start med at placere øjnene. Der kan laves 

mere eller mindre afstand end på billedet. 

Herefter skal kløerne placeres - en på hver 

side af øjnene. Til sidst placeres benene 

(ganglemmer). Hele monteringen er op til 

den enkelte da det afhænger meget af hvor 

man vil have øjnene og benene henne.  



KLO 

Der laves en lille og en stor del til klosaksen 

som derefter hækles sammen. 

 

STOR (Lav 2 stk) 

Omg 1: *6 fm i magisk ring* (6) 

omg 2: *6 fm* (6) 

omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (9) 

omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (12) 

omg 5: *3 fm, 2 fm i en m* (15) 

omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (18) 

omg 7: *5 fm, 2 fm i en m* (21) 

omg 8: *6 fm, 2 fm i en m* (24) 

omg 9-12: *1 fm i hver m* (24) 

omg 13: 1 km i første maske 

Afbryd garnet og hæft. 

 

LILLE (Lav 2 stk) 

Omg 1: *6 fm i magisk ring* (6) 

omg 2: *6 fm* (6) 

omg 3: *1 fm, 2 fm i en m* (9) 

omg 4: *2 fm, 2 fm i en m* (12) 

omg 5: *3 fm, 2 fm i en m* (15) 

omg 6: *4 fm, 2 fm i en m* (18) 

omg 7-10: *1 fm i hver m* (18) 

omg 11: 1 km i første maske 

Abryd garnet og hæft. 

 

SAMMENSÆTNING AF KLØERNE 

Kløerne sætte op mod hinanden - side mod 

side (Billede 1 og 2).  

 

Billede 1  
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Billede 2  



Hækl kanterne sammen i 5 fm med fm. 

(Billede 3) 

Dette giver 19 frie masker i den store, og 

13 frie masker i den lille  = 32 m 

 

(Fortsæt rundt i kanten med omg 1 og ikke 

ind i midten hvor du har hæklet kløerne 

sammen - billede 4) 

Saksene er nu sat sammen og resten af 

"armen" starter her:  

omg 1: *6 fm, 2 fm sammen* (28) (Se 

billede 4) 

omg 2-5: *1 fm i hver maske* (28) 

omg 6: *5 fm, 2 fm sammen* (24)  

omg 7: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 

omg 8: *1 fm, 2 fm sammen * (12)  

Fyld klosaksen med udvalgt fyld og 

fortsæt. Fyld undervejs "armen". 

omg 9-18: *1 fm i hver m* (12)  

omg 19: 1 km i første m 

Bryd garnet med nok snor til montering. 

  

Billede 3 
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Billede 4 



ØJNE 

Den hvide del af øjet syes sammen med 

den grønne del af øjet. Der tilsættes en lille 

smule fyld inden i. 

Den hvide kant skal på indersiden af den 

grønne halvkugle.  

(Tænk på et kinderæg :D ) 

Det syes sammen hele vejen rundt. 

 

Med grøn (lav 2 stk) 

Omg 1: *11 fm i magisk ring* 

omg 2: *2 fm i hver* (22) 

omg 3-6: *1 fm i hver m* (22) 

omg 7: 1 km i første maske. 

Bryd garnet med snor til montering og 

sammenhæftning. 

 

Med sort og hvid (Lav 2 stk) 

omg 1: MED SORT *11 fm i magisk ring* 

(11) 

omg 2: Skift til hvid *2 fm i hver m* (22) 

omg 3: *1 fm i hver m* (22) 

omg 4: *9 fm, 2 fm sammen* (20) 

omg 5: 1 km i første maske.  

Bryd garnet 
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BEN (ganglemmer) 

Lav 6 stk. - (Her er det muligt at lave 8 stk. 

så den bliver anatomisk korrekt :) 

omg 1: *4 fm i magisk ring) (4) 

omg 2: *2 fm i hver m* (8) 

omg 3-15 *1 fm i hver m* (8) 

omg 16: 1 km i første m 

Afbryd garnet med nok snor til montering. 

Der puttes en smule fyld i hvert ben. 

  

©frk.sorensen 



KROP 

omg1: *6 fm i magisk ring* (6) 

omg2: *2 fm i hver m* (12) 

omg 3: *1 fm, 2 i en m* (18) 

omg 4: *2 fm, 2 i en m* (24) 

omg 5: *3 fm, 2 i en m* (30) 

omg 6: *4 fm, 2 i en m* (36) 

omg 7: *2 fm, 2 i en m* (48) 

omg 8: *2 fm, 2 i en m* (64) 

omg 9-10: *1 fm i hver m* (64) 

omg 11: *3 fm, 2 i en m* (80) 

omg 12: *1 fm i hver m* (80) 

omg 13: *3 fm, 2 i en m* (100) 

omg 14: *3 fm, 2 fm sammen* (80) 

omg 15-16: *1 fm i hver m* (80) 

omg 17: *1 fm i forreste maskeled* (80) 

 

(HER KAN DU: Bryde garnet og skifte 

farve på maven hvis du ønsker en anden 

farve i bunden) 

 

omg 18: *1 fm i bagerste maskeled fra den 

foregående omgang* (FRA OMG 17) (80) 

omg 19: *8 fm, 2 fm sammen* (72) 

omg 20: *4 fm, 2 fm sammen* (60) 

omg 21: *4 fm, 2 fm sammen* (50) 

omg 22: *3 fm, 2 fm sammen* (40) 

omg 23: *6 fm, 2 fm sammen* (35) 

omg 24: *5 fm, 2 fm sammen* (30) 

 

Monter alle kropsdelene (på siden af 

krabben), da det så er muligt at skjule 

hæfte tråden på indersiden af kroppen. 

 

Put fyld i - tilsæt evt. mere undervejs 

(OBS: Kurt skal ikke have meget fyld i 

kroppen da han ellers bliver for 

høj/rund) 

 

omg 25: *3 fm, 2 fm sammen* (24) 

omg 26: *2 fm, 2 fm sammen* (18) 

omg 27: *1 fm, 2 fm sammen* (12) 

omg 28: *2 fm sammen* (6) 

Bryd og hæft ind 

  



 

 

 

 

Tak fordi du vælger at byde "Krabbe Kurt" 

velkommen til denne verden. 

 

Har du spørgsmål til selve opskriften er du 

velkommen til at kontakte mig via mail. 

Opdager du fejl eller mangler kontakt 

ligeledes via mail så det kan rettes. 

 

Jeg vil meget gerne hvis du vil sende et 

billede af DIN Kurt eller dele via instagram 

og brug tagget #krabbekurt og 

#frksorensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frksorensen.blogspot.dk 

https://instagram.com/frk.sorensen/ 

 

 

 

 

 

© Copyright: 

Opskriften er kun til privat brug – du må 

ikke sælge eller på anden vis videregive 

opskriften. Henvis i stedet til min 

Instagram eller blog, hvor man kan 

kontakte mig. Du må GERNE sælge det 

færdige produkt, med henvisning til 

mig som designer. 

 

Selve opskriften 
 


