
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 og 7g lysebrunt
· 8g fiberfyld
· Maskemarkør
· Nål og saks
· Hæklenål: 2.5 mm
· Størrelse: 6x6 cm

kanelsnurre 

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


DEJSTRIMMEL  
Start med at hækle i rækker

1:Slå 80 f-fm op (eller det antal der skal til for, at du 
har 30 cm. Det antal du hækler med her, skal du bruge 
gennem resten af opskriften i stedet for 80) med lyse-
brunt garn (80) 
2-4: 1 vm, 80 fm, skift til mørkebrunt garn i den sidste m 
(80) 

Du har nu et langt rektangel. Du skal nu hækle videre i en 
spiral. Undgå at bryde garnet, når du skifter farve. Lad 
blot garnnøglet hænge til du skal bruge det i omgangen 
efter - så slipper for at hæfte for mange ender! 

5: 1 vm, 80 fm i bml, fortsæt langs den korte side af rek-
tanglet, 4 fm, fortsæt langs den lange side af rektanglet, 
82 fm i bml, 4 fm, skift til lysebrunt i den sidste m (168)
6: fm hele vejen rundt, skift til mørkebrunt i sidste m (168)
7: fm hele vejen rundt, skift til lysebrunt i sidste m (186)
Fortæst nu med at hækle frem og tilbage i rækker.
8-11: 1 vm, 80 fm (80)

Bryd garnet med en lang ende til montering. Sy hele vejen 
langs dejstrimlen samt i enderne, mens du løbende tilføjer 
en smule fuld. Det er vigtigt, at den ikke fyldes for meget, 
da den ellers bliver svær at sno.  

MONTERING:
Nu skal kanelsnurren snoes på følgende måde:
1.  Tag fat i hver ende og sno den modsat fra hver ende, så 

den får ca 6 snoninger. 

2.  Tag nu den snoede dejstrimmel og hold den ene ende 
mellem tommel og pegefinger i din venstre hånd. Sno 
nu den anden ende 2 gange rundt om pege og langefin-
ger, og træk nu den anden ende af strimlen igennem.

3.  Hæft de to ender af dejstrimlen på bagsiden. Sy et par 
gange gennem hele kanelsnurren med lysebrunt garn 
for at holde på formen. 

Har du brug for yderligere hjælp til metoden til at sno, så 
prøv at google “kanelsnurre”, så kommer der en masse 
videoer, der viser hvordan man gør..  

#lekrea_design   @le_krea


