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Kylling
Det skal du bruge 

• Hæklenål str 3 mm  

 • 100% Bomuldsgarn  
Just One More Row 

 • Fyld: Bamsevat 
eller andet fiberfyld.

Den sødeste lille 

kylling som påskepynt

www.justonemorerow.dk

Det har vi brugt til Kyllingen:
Gul Bomuld, Sort Bomuld & Orange Bomuld, klik 

på billederne for at se produkterne på siden.

https://justonemorerow.dk
https://justonemorerow.dk
https://justonemorerow.dk/product/bomuld-sort/
https://justonemorerow.dk/product/bomuld-gul/
https://justonemorerow.dk/product/bomuld-orange/


Krop 
1. 6 fm i magisk ring 

2. 2 fm i hver fm = 12 m 

3. 2 fm i hver anden fm = 18 m 

4. 2 fm i hver tredje m = 24 m 

5. 2 fm i hver fjerde maske og 
1 fm i de øvrige = 30 

6. 1 fm i hver m
 
7. 1 fm i hver m 

8. 1 fm i hver m
 
9. 1 fm i hver m
 
10. 1 fm i hver m
 
11. 1 fm i hver m

12. 4 fm og derefter 2 fm sammen = 24 m
 
13. 1 fm i hver m
 
14. 3 fm og derefter 2 fm sammen = 18 m
 
15. 1 fm i hver m
 
16. 2 fm og derefter 2 fm sammen = 14 m. Her 
kommes bamsefyld i. Prop det lidt ekstra tæt. 
Det kan nemt formes til sidst. Hækl færdig med 
indtagninger som beskrevet:
 
17. 2 fm og derefter 2 fm sammen – fortsæt 
med disse indtagninger til det er en lille spids 
top. Hæft ende og form kyllingen lidt som et 
æg.

Fortsætter på næste side



Øjne
Øjne sys med tre ri-sting hen over to fastmasker. 
Her er anvendt tre tråde sort akrylgarn.

Næb
Hækl 3 luftmasker. Vend og lav to mussetak-
ker (to luftmasker og én fastmaske i den første 
luftmaske) – gentag dette for at lave den an-
den side af næbbet. Sys på i midten lige under 
øjnene.

Fødder
Hækl 5 luftmasker. Vend og hækl 4 fastmasker. 
Hæft ende. 
Der kan laves en eller to rækker fastmasker 
mere, hvis man ønsker fødderne lidt større.
Sys på for neden. 

Kyllingen kan varieres alt efter fantasi. 
Tillykke med din nye Kylling! Vi er sikre på, at 

den kommer til at pynte på påskebordet.  
Du er meget velkommen til at sende os et 

billede af din kylling på mail:  
hello@justonemorerow.dk


