
FORKORTELSER
· Maske (m)
· Fastmaske (fm)
· Fastmaske start uden lm (f-fm)
· Luftmaske (lm)
· Vendemaske (vm) hækles som en lm
· Magisk ring (mr)
*gentag runden ud* 

MATERIALER
·  Garnforbrug: 3g mørkebrunt, 6g lysebrunt 

og 1g hvidt bomuldsgarn
· 4 g fiberfyld
· Maskemarkør
· Nål og saks
· Hæklenål: 2.5 mm
· Størrelse: 7x6.5cm

kanelsnegl 

HÆKLET LEGEMAD

Opskriften er kun til privat brug – du må IKKE sælge eller på anden vis videregive opskriften. Du må 
GERNE sælge det færdige produkt, med henvisning til mig som designeren: #lekrea_design   @le_krea 

Find mig på:

http://etsy.com/shop/lekrea
https://www.instagram.com/le_krea


DEJ  
Hækles i lyssebrunt garn i en spiral

1: Slå 5 lm op, 1 vm, 4 fm, 2 fm i sidste m, fortsæt langs 
den anden side af lænken af lm, 4 fm, 2 fm i sidste m (12)
2: fm hele vejen rundt til “dejpølsen” er 26 cm lang (12)

Tilføj en smule fiberfyld løbende, så den stadig er bøjelig. 

3: Fold pølsens ende flad og hækl 5 fm gennem begge lag. 
Start i masken før og efter den maske nålen sidder i. Bryd 
garnet med en lang ende til montering. Kanelsneglen skal 
rulles fra denne ende af. 

FYLD  
Hækles i mørkebrunt garn i rækker

1: Slå ca 48 f-fm op eller det der svarer til 18 cm
2-4: 1 vm, fm hele vejen (48)

Bryd garnet med en ende til montering. 

MONTERING  
Nu skal de to dele samles til en snegl. Dette gør du på 
følgende vis:

1.  Placer fyldet ca. 1 cm fra “dejpølsens” slutkant og sy 
den fast. Fold nu dejen ind over fyldet og rul de to dele. 
Brug evt. knappenåle til at hjælpe undervejs. Det gør en 
stor forskel hvor stramt du ruller, så prøv et par gange, 
så fyldet og dejen slutter samme sted. 

2.  Med garnenden fra dejen, som nu er i centrum, syr du 
gennem alle lag hele vejen rundt. Vær opmærksom på 
at få hæftet den synlige afslutning af dejen godt fast. 
Hæft garnenden. 

3.  Broder evt. glasur ovenpå sneglen i den ønskede farve. 
Jeg foretrækker at bruge kontursting eller bagsting. 
Pynt. evt med små hindbærfarvede franske knuder (et 
hav af hjælpe videoer til broderiteknikker kan findes på 
google, hvis de er nye for dig).

#lekrea_design   @le_krea


