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Mies PåskeKylling
Det skal du bruge 

• Hæklenål str 2,5 

 • 100% Akrylgarn
i ønskede farver 

• Bamsevat til fyld 

• evt en perle til øjne, 
men øjne kan også let 

syes i sort akrylMies Påskekylling pynter 

fint på påskebordet

www.justonemorerow.dk

Det skal du bruge for at lave kyllingen:
Akrylgarn i ønskede farver og evt perle til øjne 

(øje kan også syes i sort akryl)

https://justonemorerow.dk
https://justonemorerow.dk
https://justonemorerow.dk/product/akryl-gul/
https://justonemorerow.dk/product/akryl-sort/


Krop
1. 6 luftmasker vend med den ene luftmaske
 
2. Hækl 5 fastmasker. vend igen med en 
luftmaske

3. Hækl 2 fastmasker i den første maske og en i 
de andre. Slut med 2 fastmasker i den sidste.
vend med en luftmaske

4. Gentag pkt. 3

5. Hækl 2 fastmasker i den første, og én i resten. 
Vend med en luftmaske

6. Gentag pkt. 5.

7. Gentag pkt. 6

8. Hækl én fastmaske i hver maske

9. Gentag pkt. 8

10. Hæft ende på kyllingens hale, men pas på 
det ikke gør ondt på den

Fortsætter på næste side



Hoved
1. Saml 3 masker op i den modsatte side, hvor 
du lige har hæftet ende, og hækl 3 fastmasker. 
vend med en luftmaske.

2. Hækl 2 fastmasker i den første maske og i 
den sidste. vend med en luftmaske

3. Hækl 1 fastmaske i hver vend med en 
luftmaske

4. Hækl 1 fastmaske i hver og 2 fastmasker i den 
sidste = næb. Træk lidt i det, så næbbet bliver 
lidt spidst. vend med en luftmaske

5. Hækl 1 fastmaske i hver. vend med en 
luftmaske
 
6. Spring første maske over, hækl 1 fastmaske i 
hver af de øvrige masker. vend med en 
luftmaske

7. Gentag punkt 6

8. Luk de sidste masker af.

Der hækles to stk. som syes sammen. 
Kom bamsevat ind i midten inden 

den syes helt sammen.
Træk og form kyllingen lidt under 

syningen, så næb bliver spidst og ”hjørner” 
rundes lidt af, alt efter smag.

Tillykke med din nye påskekylling! 
Du er velkommen til at sende os billeder 

af dit hæklede påskepynt 
på hello@justonemorerow.dk 


