


Sus og thekop til juleaften  
 

Materiale: 

Tyndt rødt garn, som passer til hæklenål nr. 3, hvidt pysset garn til kanterne, en rød lynlås og et lille 

urrem-spænde.  

 
Kjolen: 

Start med nederdelen. Slå 36 luftmasker op med rødt garn, dan en ring med 1 km.  

1. rk.: *spring 1 over, 3 fm i een, spring 1 over 1 fm* 

2. rk.: som 1. 

3. rk.: *1 fm, 3 fm i een, 2 fm*  

4. rk.: *spring 1 over, 2 fm, 3 fm i een, 2 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)*  

5. rk.: som 4. 

6. rk.: *3 fm, 3 fm i een, 6 fm* 

7. rk.: *spring 1 over, 3 fm, 3 fm i een, 3 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)* 

8. rk.: som 7. 

9. rk.: *4 fm, 3 fm i een, 8 fm* 

10. rk.: *spring 1 over, 4 fm, 3 fm i een, 4 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)* 

11. rk.: som 10. 

12. rk.: *5 fm, 3 fm i een, 10 fm* 

13. rk.: *spring 1 over, 5 fm, 3 fm i een, 5 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)* 

14. rk.: som 13. 

15. rk.: *6 fm, 3 fm i een, 12 fm* 

16. rk.: *spring 1 over, 6 fm, 3 fm i een, 6 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)* 

17. rk.: som 16. 

18. rk.: *7 fm, 3 fm i een, 14 fm* 

19. rk.: *spring 1 over, 7 fm, 3 fm i een, 7 fm, spring 1 over (dermed springes 2 over undtagen i 

starten og slutningen af rækken)* 

20. rk.: som 19. 

21. rk.: skift til det hvide plys garn og hækl en række fm. 

Bryd garnet. Nu skal overdelen hækles ud fra nederdelen. Hækl 5 rækker fm frem og tilbage hen 

over de 36 m i taljen på nederdelen med åbning midt bag til lynlås. Del arbejdet med 9 fm til det en 

bagstykke, 18 fm til forstykket og 9 fm til det andet bagstykke. Hvert stykke hækles færdigt for sig 

ved at hækle 10 rækker frem og tilbage. Sy skuldrene sammen hvad der svarer til 4 fm i hver side. 

Hækl en kant med det hvide plysgarn rundt i halskanten og rundt i ærmerne. Sy en lynlås i åbningen 

midt bag. Den afkortes til en passende længde ved at sy en ”stopper” hen over lynlåsen hvorefter 

den kan klippes over. Bæltet hækles ved at slå 34 luftmasker op og hækle 4 rækker fm frem og 

tilbage. Sy bæltespændet (urremspændet) fast i bæltet.  

 



 

Nissehue til Sus: Slå 40 luftmasker 

op og saml dem til en ring med en 

kantmaske. 

1. rk.: fm 

2. rk.: fm  

3. rk.: *7 fm, spring 1 over *  

4. rk.: fm 

5. rk.: fm  

6. rk.: *6 fm, spring 1 over *  

7. rk.: fm 

8. rk.: fm  

9. rk.: *5 fm, spring 1 over *  

10. rk.: fm 

11. rk.: fm  

12. rk.: *4 fm, spring 1 over *  

13. rk.: fm 

14. rk.: fm  

15. rk.: *3 fm, spring 1 over *  

16. rk.: fm 

17. rk.: fm  

18. rk.: *2 fm, spring 1 over *  

19. rk.: fm 

20. rk.: fm  

21. rk.: *1 fm, spring 1 over *  

22. skift til det hvide plysgarn og 

hækl fm. Bryd garnerne. 

Hækl en kant fm for neden på 

nissehuen med det hvide plys garn.  

 

Nissehue til Thekop: Slå 16 

luftmasker op og saml dem til en 

ring med en kantmaske. 

1. rk.: fm 

2. rk.: fm  

3. rk.: *3 fm, spring 1 over *  

4. rk.: fm 

5. rk.: fm  

6. rk.: *2 fm, spring 1 over *  

7. rk.: fm 

8. rk.: fm  

9. rk.: *1 fm, spring 1 over *  

10. skift til det hvide plysgarn 

og hækl fm. Bryd garnerne. 

Hækl en kant fm for neden på 

nissehuen med det hvide plys garn. 

 

 

 


