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Minnie Rasle 
 

Minnie rasle hovedet er lavet da vi i 

familien er vilde med Disney og lille 

baby F manglede noget der kunne 

bruges på fx autostolen der kunne 

aktivere hende lidt, så køre turen ikke 

blev så lang. Derved fik hendes 

mormor kreeret Minnie rasle hovedet. 

 

 

Garn: 

Mayflower cotton 8/4 junior lys rosa  

Farvekode 1488 

 

Pindestørrelse: 

2,5 

 

Materialer: 

Rasleboks 

Knitrepapir (stegepose) 

Fiberfyld 

Sikkerhedsøjne 

 

Masker og forkortelser: 

fm = fastmasker 

lm = luftmasker 

km = kædemaske 

m = maske 

nm = næste maske 
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Opskrift 
 

Hoved (hækl 2 stk.): 

1.rk: 6 m i magisk ring (6) 

2.rk: 2 fm i hver m (12) 

3.rk: *1 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (18) 

4.rk: *2 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (24) 

5.rk: *3 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (30) 

6.rk: *4 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (36) 

7.rk: *5 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (42) 

8.rk: *6 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (48) 

9.rk: *7 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (54) 

10.rk: *8 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (60) 

11.rk: *9 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (66) 

12.rk: *10 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (72) 

Afslut og hæft enderne. 

 

Øre (hækl 4 stk.): 

1.rk: 6 m i magisk ring (6) 

2.rk: 2 fm i hver m (12) 

3.rk: *1 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (18) 

4.rk: *2 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (24) 

5.rk: *3 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (30) 

6.rk: *4 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (36) 

7.rk: *5 fm, 2 fm i nm* gentag 6 gange (42) 

Afslut og hæft enderne. 

 

Sløjfe: 

1.rk: Slå 7 lm 

2.rk: Start i anden lm, 6 fm (6) 

3.rk: Vend, 1 lm, 6 fm (60) 

4-34.rk: Gentag 3.rk (ca. 14 cm langt). 

Sy enderne sammen. 

Vikkel derefter enden nogle gange rundt om sløjfen og hæft enden. 

 

Snor: 

1.rk: Slå 80 lm op. 

Afslut og hæft. 
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Montering: 

Monter sikkerhedsøjne så de får det ønskede udtryk. PÅ den viste figur er de 

monteret mellem 6 og 7 række, med 8 masker imellem. Broder derefter øjenvipper og 

hæft enderne. 

 

Hækl med fm de to hovedstykker sammen, fyld samtidig med fiberfyld og en 

rasleboks. 

 

De to ører laves på samme måde, ved at hækle to stykker sammen med fm imens der 

fyldes med fiberfyld og der kommes en stegepose i. 

 

Sy ørerne på hovedet så du får det udtryk du ønsker, på den viste model er den syet 

på med 4 masker med 4 maskers mellemrum. 

 

Sløjfen syes fast mellem ørene. 

 

Snores føres ind under 2-3 m bag ved sløjfen, derved kan den bruges til at hænge 

raslen op med, men fjernes igen hvis den ikke længere skal bruges til at hænge op. 

Man kan evt. også hæfte den fast bagpå, hvis man ønsker det i stedet for. 
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Tak for at du købte en opskrift fra ByLykholt. 

 

Jeg håber opskriften er let forståelig, ellers er du meget velkommen til at kontakte 

mig på line@bylykholt.dk 

 

Opskriften må ikke deles, men det færdige projekt må gerne videresælges eller deles, 

så længe der henvises til at det er mit design. 

 

Du må meget gerne dele dine færdige resultater på diverse sociale medier, hvor du 

gerne må tagge mig på instagram med @bylykholt #bylykholt #oldesmusesokker 

eller inde på min facebook side ByLykholt. 

 

mailto:line@bylykholt.dk

