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Dygtige Jennifer (4 år), har tegnet denne fine og farverige gut. 
Langhåret Laurits er en rigtig ballademager, men samtidig en 
rigtig god ven og krammebamse.  
Han vil til hver en tid passe på, beskytte og få sin eger til at føle 
sig tryg.   
Nu kan Jennifer og en masse andre få sin helt egen langhåret 
Laurits. 

 
Øjne (lav 2) 
Start med at hækle øjnene. De skal fastgøres inden hovedet 
fyldes med vat. 
1. omg: 6 fm i mr med hvid (6).  
2. omg: (1 fm-udt) 6 x  (12). 
Luk af og efterlad nok tråd til påsyning.  
Indsæt sikkerhedsøjet imellem 1. og 2. omg.     
  

Rød øjenbaggrund  
1. omg: 6 fm i mr med rød  (6).  
2. omg: (1 fm-udt) 6 x  (12). 
3. omg: (3 fm-udt, 3 fm) 2 x  (18). 
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x  (24).  
Luk af og efterlad nok tråd til påsyning.  
Indsæt sikkerhedsøjet imellem 2. og 3. omg.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grøn øjenbaggrund  
1. omg: 6 fm i mr med grøn  (6).  
2. omg: (1 fm-udt) 6 x  (12). 
3. omg: (3 fm-udt, 3 fm) 2 x  (18). 
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x  (24).  
Luk af og efterlad nok tråd til påsyning.  
Indsæt sikkerhedsøjet imellem 2. og 3. omg.     
 

Hoved 
1. omg: 6 fm i mr med råhvid  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x  (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x  (18).  
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x  (24). 
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x  (30). 
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x  (36). 
7. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x  (42). 
8. omg: (6 fm, 1 fm-udt) 6 x  (48). 
9. omg: (7 fm, 1 fm-udt) 6 x  (54). 

MATERIALER: 

Bumbo Cotton 8/4:  

Råhvid (201), hvid (202) blå (206), gul (209), 

turkis (211), sort (215), lyserød (229), lilla (231), 

rød (411), grøn (427), støvet grøn (496), støvet 

orange (497) 

Sikkerhedsøjne: 2 stk. (8 mm) 

Hæklenål: str. 2,5 

Synål 

Saks 

Vat/fyld 

FORKORTELSER: 

m = maske 

mr = magisk ring 

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

omg = omgang 

udt = udtagning 

indt = indtagning  

 



 

Langhåret Laurits 
10. omg: (8 fm, 1 fm-udt) 6 x  (60). 
11.-20. omg: 1 fm i hver m  (60). 
21. omg: (8 fm, 1 fm-indt) 6 x  (54). 
22. omg: 1 fm i hver m  (48). 
Luk ikke af, men monter håret og hækl derefter hovedet 
færdigt.  
 

Hår 
Håret består af 40 totter. 
Tot (lav 40) 
Tag 1 tråd fra hver af følgende nøgler:  
blå, gul, turkis, lyserød, lilla, grøn, støvet grøn og støvet orange.  
Læg de 8 tråd ender sammen og bind dem sammen med en 
knude i enden. Klip nu trådene over (10 cm).  
Gentag dette 40 gange.   
 
Montering af totterne:  
Monter de 40 totter en af gangen, fordelt rundt øverst på 
hovedet (fra 1.-7. omg.).   
Tag en tot, opdel den i 3 og træk med hæklenålen 2-3 tråde 
gennem hver maske. Således knuden er på hovedets inderside. 
Gentag dette til hele hovedet er dækket.  
 

Hovedet videre… 
23. omg: (7 fm, 1 fm-indt) 6 x  (48). 
24. omg: 1 fm i hver m  (48).  
25. omg: (6 fm, 1 fm-indt) 6 x  (42). 
26. omg: (5 fm, 1 fm-indt) 6 x  (36). 
Indsæt øjne mellem 17. og 18. omg. 
Sæt låse på indersiden af hovedet.    
27. omg: (4 fm, 1 fm-indt) 6 x  (30). 
28. omg: (3 fm, 1 fm-indt) 6 x  (24). 
Fyld med vat. 
29. omg: (2 fm, 1 fm-indt) 6 x  (18). 
30. omg: (1 fm, 1 fm-indt) 6 x  (12). 
31. omg: (1 fm-indt) 6 x  (6). 
Luk af.  
 

 

Krop 
1. omg: 6 fm i mr med råhvid  (6). 
2. omg: (1 fm-udt) 6 x  (12). 
3. omg: (1 fm, 1 fm-udt) 6 x  (18).  
4. omg: (2 fm, 1 fm-udt) 6 x  (24). 
5. omg: (3 fm, 1 fm-udt) 6 x  (30). 
6. omg: (4 fm, 1 fm-udt) 6 x  (36). 
7.-8. omg: 1 fm i hver m  (36). 
9. omg: (5 fm, 1 fm-udt) 6 x  (42). 
10.-15. omg: 1 fm i hver m  (42). 
16. omg: (5 fm, 1 fm-indt) 6 x  (36). 
17. omg: (10 fm, 1 fm-indt) 3 x  (33). 
18. omg: (9 fm, 1 fm-indt) 3 x  (30). 
19. omg: (8 fm, 1 fm-indt) 3 x  (27). 
20. omg: (7 fm, 1 fm-indt) 3 x  (24). 
21. omg: (6 fm, 1 fm-indt) 3 x  (21).  
Luk af og fyld med vat.  
 

Arme (lav 2) 
Hækl den ene arm i turkis og den anden arm i lyserød.  
1. omg: 6 fm i mr med turkis (6). 
2.-11. omg: 1 fm i hver m (6). 
Luk af. 
 

Ben (lav 2) 
Hækl det ene ben i turkis og det andet ben i blå.  
1. omg: 6 fm i mr med turkis (6). 
2.-11. omg: 1 fm i hver m (6). 
Luk af.  
 

Montering 
Sy øjn baggrundene og de hvide øjne fast.  
Broder med sort en mund under ansigtet.  
Sy hovedet, armene og benene fast på kroppen. 
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