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                                         Squarehead Dukke af  

Dukke med firkantet hoved! Ja, hvorfor ikke. De er søde og der er 
lavet mange varianter. I denne opskrift får du opskriften på en dukke 
med kort krop. Den bliver ca. 30 cm høj/lang, når de hækles i 8/4 
bomuldsgarn på nål 2,5 mm.  

Jeg har brugt plastikgranulat til at fylde bunden af kroppen for at give 
lidt ekstra vægt, så den lettere kan sidde, men det kan man sagtens 
spring over.  
 
Du er velkommen til at sælge dit færdige arbejde, jeg beder blot om 
at du refererer til KreaSnorens design. Hvis du lægger billeder af dit 
færdige arbejde på nettet, vil jeg blive glad hvis du bruger @KreaSnoren som reference. Da opskriften 
er gratis, er det IKKE tilladt at videresælge opskriften. Jeg håber du vil respektere dette, det tager lang 
tid at udvikle en figur og yderligere lang tid at skrive opskriften. 
 

Det skal du bruge til en dukke 
Hæklenål 2,5 mm 
Der bruges max. ½ nøgle eller mindre i hver farve, undtagen 
kjolens farve, hvor nogle bruger mere end ½ nøgle: 
Hudfarve til hoved og hænder 
Ønsket farve til kjole og sko (lyserød) 
Ønsket farve til ben (hvid og lyserød) 
Brun eller gul til hår 
Pudefyld  
1 sæt sikkerhedsøjne i 8 mm eller sort garn 
Evt. plastikgranulat 
Evt. kunstige øjenvipper 
 

Hoved og krop 
Hækles i omgange af hudfarvet og sidenhen lyserødt garn. 
Start med at slå 21 lm op og start 1. omgang i 2. maske fra nålen: 
1. omg –19 fm + udtag + 19 fm på den anden side af lm-kæden + udtag i sidste løkke (42) 
2. omg – udtag + 18 fm + 3 x udtag + 18 fm + 2 x udtag (48) 
3. – 22. omg (20 omg) – 1 fm i hver m (48)  
Skift til lyserød/kjolens farve og indsæt evt. sikkerhedsøjne mellem omg 
12 og 13 med 6 masker imellem. 
23. – 26. omg (4 omg) – 1 fm i hver m (48) 
I det følgende skal der hækles udtagninger i siderne af kjolen, og her vil 
forskydningen af omgangens start have betydning for formen på kjolen. 
Da denne opskrift blev testet, fik jeg besked fra flere af mine testere at 
kjolens udtagninger ikke passede med siderne, og derfor fik deres kjole 
en mærkelig form. Men det passede med mine og en andens 
udtagninger. Jeg har forsøgt at gennemskue hvorfor dette problem 
opstår, og mit bedste bud er at fordi jeg hækler stramt forskyder mine 
omgange sig ikke lige så meget, som hos dem der hækler mere løst. Det 
er derfor umuligt at lave en opskrift, hvor der tages højde for denne forskel. Men jeg forsøger at 
kompensere ved at give to muligheder. Hvis du hækler løst kan du følge omgang 27A – 29A og hvis 
du hækler mere stramt, kan du følge omgang 27 B – 29 B. 

Forkortelser 
’omg’ – omgang 
’rk’ – række 
’lm’ – luftmaske 
’km’ – kædemaske  
’m’ – maske 
’fm’ – fastmaske 
’hstgm’ – halvstangmaske 
’udtag’ – to fm i samme m 
’indtag’ – to fm hækles sammen 



3 
 

                                         Squarehead Dukke af  

 
27A. omg – 3 fm + udtag + 2 fm + udtag + 20 fm + udtag + 2 + udtag + 17 fm (52) 
28A. omg – 5 fm + udtag + 2 fm + udtag + 22 fm + udtag + 2 fm + udtag + 17 fm (56) 
29A. omg – 6 fm + 2 x udtag + 26 fm + 2 x udtag + 20 fm (60) 
 
27B. omg – 1 fm + udtag + 20 fm + udtag + 2 fm + udtag + 20 fm + udtag + 1 fm (52)  
28B. omg – (udtag + 22 fm + udtag + 2 fm) x 2 (56) 
29B. omg – (udtag + 26 fm + udtag) x 2 (60) 
 
Nu er sidernes udtagninger overstået, der bliver igen taget ud over hele omgangen: 
30. omg – 1 fm i hver m (60) 
31. omg – (9 fm + udtag) x 6 (66) 
32. – 33. omg (2 omg) – 1 fm i hver m (66) 
34. omg – (10 fm + udtag) x 6 (72) 
35. – 40. omg (6 omg) – 1 fm i hver m (72)  
Indsæt evt. sikkerhedsøjne mellem omgang 12 og 13 og fyld pudefyld i hoved og krop, efterlad evt. 
plads til plastikgranulat i bunden af kroppen, som fyldes i lige inden de sidste masker hækles. 
Dernæst lukkes kroppen ved at hækle igennem begge lag med fastmasker. Det er vigtigt at din 
omgang starter i siden af kjolen, så tilpas antallet af masker i omgang 40, så der startes i siden af 
kjolen. Tilpasningen sker ved enten at hækle lidt flere fastmasker eller pille nogle op.  
41. omg – 1 lm + 36 fm igennem begge lag (36) 

 
Nu skal der igen hækles rundt i bunden af kjolen, så der kan hækles en kant: 
42. omg – 1 lm + 36 fm i forreste maskeled + 36 fm i bageste maskeled + 1 km i første fm (72) 
Så skal der hækles kant på kjolen: 
43. omg – (Spring 3 masker over, 4 stgm i sm m x 2 + spring 3 masker over + 1 fm) x 8 (72) – sidste 
fm er i km fra omgang 37. 
44. omg – 4 km + (2 fm, spring 3 m over + 6 stgm i fm mellem vifterne fra forrige omgang, spring 3 m 
over) x 8 + 1 km i omgangens første fm (64) 
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Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy benene på. Det kan godt være svært at sy benene 
på kroppen uden at få enkle sting igennem kjolen, så det kan godt anbefales at bruge kjolens farve til 
at sy benene på. 

 

Fødder og ben (Lav 2 stk) 
Fødderne hækles af lyserødt garn, mens benene kan hækles i hudfarve eller hvidt garn, eller måske 
endda stribede hvide/lyserøde. Fyld fod og ben løbende med pudefyld. 
1. omg – 6 fm i en magisk ring (6)  
2. omg – 2 fm i hver m (12) 
3. omg – (1 fm + udtag) x 6 (18)  
4. omg – (5 fm + udtag) x 3 (21)  
5. – 8. omg (4 omg) – 1 fm i hver m (21) 
9. omg – (5 fm + indtag) x 3 (18) 
10. omg – (4 fm + indtag) x 3 (15) 
11. omg – 1 fm i hver m (15) - skift til hvidt garn 
12. – 56. omg (45 omg) – 1 fm i hver m (15) – hvis der ønskes stribede strømper på 
dukken passer det med 3 omgange med hver farve, 15 striber. 
Fyld det sidste pudefyld i benet inden der lukkes af. Pas dog på ikke at fylde helt 
op, hvis du ønsker benene skal kunne slaske eller dukken skal kunne sidde. 
57. omg – Benene lukkes ved at hækle igennem begge lag med fastmasker (7)  
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy benet på kroppen.  
 

Arme (Lav 2 stk) 
Hækles i omgange af både hudfarvet og lyserødt garn. Start med hudfarvet til hænderne og skift til 
kjolefarven. Fyld hånd og arm løbende med pudefyld. I omgang 15/16, 23/24 og 31/32 hækles lidt 
anderledes for at give armen en bue. Dette kan sagtens udelades og blot 
hækle omgangene med 1 fm i hver m. Se beskrivelse og teknik 
nedenfor. 
1. omg – 6 fm i en magisk ring (6)  
2. omg – 2 fm i hver m (12) 
3. omg – (3 fm + udtag) x 3 (15) 
4. – 7. omg (4 omg) – 1 fm i hver m (15) 
8. omg – (3 fm + indtag) x 3 (12) – skift til lyserødt/kjolefarve 
9. – 14. omg (6 omg) – 1 fm i hver m (12) 
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Nu til teknikken som giver buede arme, start med at hækle i 
bageste maskeled, som angivet. 
Dernæst hækles fastmasker, men når man stikker nålen igennem 
masken, skal den både igennem forreste maskeled fra foregående 
omgang OG begge maskeled fra nuværende omgang (billede 1) 
Billede 2: Slå om garnet og træk igennem 
Billedes 3: Slå omg garnet og træk igennem. Ligesom ved 
almindelige fastmasker. 

 
15. omg – 5 fm i bageste maskeled + 7 fm (12) 
16. omg – 5 fm i både de 5 flg. masker SAMTIDIG med der hækles i forreste maskeled fra maskerne i 
omgang 15 + 7 fm (12) 
17. – 22. omg (6 omg) – 1 fm i hver m (12) 
23. omg – 1 fm + 5 fm i bageste maskeled + 6 fm (12) 
24. omg – 1 fm + 5 fm i både de 5 flg. masker SAMTIDIG med der hækles i forreste maskeled fra 
maskerne i omgang 23 + 6 fm (12) 
25. – 30. omg (6 omg) – 1 fm i hver m (12) 
31. omg – 2 fm + 5 fm i bageste maskeled + 5 fm (12) 
32. omg – 2 fm + 5 fm i både de 5 flg. masker SAMTIDIG med der hækles i forreste maskeled fra 
maskerne i omgang 31 + 5 fm (12) 
33. – 41. omg (9 omg) – 1 fm i hver m (12)  
Fyld det sidste pudefyld i armen inden der lukkes af. Pas dog på ikke at fylde helt op, da den ellers vil 
stritte ud fra kroppen, men det er jo smag og behag. Armen lukkes af ved at hækle fastmasker 
igennem begge lag, jeg hæklede dog 3 fm længere frem på omgangen, inden jeg trykkede armen flad 
og hæklede igennem begge lag. 
42. omg – 5 fm igennem begge lag (5) 
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy armen på kroppen.  
 

Hår (Lav 2 stk) 
Håret hækles af flere dele, denne del syes på hovedet. Jeg foreslår brunt, sort eller gult garn. 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – 6 x udtag (12) 
3. omg – 1 fm i hver m (12) 
4. omg – (1 fm + udtag) x 6 (18) 
5. omg – 1 fm i hver m (18)  
6. omg – (2 fm + udtag) x 6 (24) 
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7. omg – 1 fm i hver m (24) 
8. omg – (3 fm + udtag) x 6 (30)  
9. omg – 1 fm i hver m (30) 
10. omg – (4 fm + udtag) x 6 (36) 
11. omg – 1 fm i hver m (36) 
12. omg – (5 fm + udtag) x 6 (42) 
13. omg - 1 fm i hver m (42) 
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy delen på 
hovedet. 
 
 
Der er flere muligheder man kan lave fletninger, rottehaler, eller slangekrøller på dukken. Her 
kommer instruktioner til mulighederne. 
 

Rottehaler (Lav 2 stk) 
Hækles i omgange af brunt, sort eller gult garn. De kan monteres med pudefyld eller trykket flade, se 
billederne for de to muligheder. 
1. omg – 6 fm i en magisk ring (6) 
2. omg – (1 fm + udtag) x 6 (12) 
3. omg – (2 fm + udtag) x 6 (18)  
4. omg – (3 fm + udtag) x 6 (24) 
5. – 6. omg (2 omg) – 1 fm i hver m (24) 
7. omg – (6 fm + indtag) x 3 (21) 
8. omg – (5 fm + indtag) x 3 (18)  
9. omg – (4 fm + indtag) x 3 (15) – fyld evt. rottehalen med pudefyld 
10. omg – (3 fm + indtag) x 3 (12) 
11. omg – (2 fm + indtag) x 3 (9) 
12. omg – (1 fm + indtag) x 3 (6)  
13. omg – 3 x indtag (3) 
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy åbningen 
sammen og delen på hovedet. 
 
 
 
 
 

Slangekrøller (Lav 6 stk) 
Man kan også give dukken slangekrøller, her hækles lige så mange til hver side, jeg har hæklet 2 stk af 
den lange version og 1 af den lidt kortere til hver side. 
Lang version 
Slå 25 lm op, vend og hækl 2 hstgm i hver m langs lm-kæden. Vær 
opmærksom på at hækle i bageste maskeled for at strengen krøller godt. 
Kortere version 
Slå 20 lm op, vend og hækle 2 hstgm i hver m langs lm-kæden. Vær 
opmærksom på at hækle i bageste maskeled, for at strengen krøller godt. 
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Man kan også lave fletninger. I så fald klippes 12 stykker 
garn i ønsket længde, folde på midten, vikles omkring 
med en stykke garn i samme farve, og syes fast til 
hovedet, og herefter flettes. 
 
Man kan også lave rottehaler der snor sig i en stor spiral. 
Hertil hækles et langt rør med ca. 10 fm som tykkelse og 
syes på hovedet. Herefter formes den som ønsket og 
enden syes fast til ca. midten, så den holder formen.  
 
 
 
 
 
 

 

Montering 
Benene syes på kroppen i åbningen mellem kjolekanten med 
garnenden fra kjolen. Det kan godt være svært at sy benene på 
kroppen uden at få enkle sting igennem kjolen, så det kan godt 
anbefales at bruge kjolens farve til at sy benene på. 
 
Armene syes på kroppen i overgangen mellem hoved og kjole 
stykke.  
 
 
 
 

 

Hårstykkerne syes fast på hovedet, sørg for at de to stykker 
mødes i midten, så der ikke kommer et bart stykke.  
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Rottehalerne/krøller/fletninger syes på siden af hovedet, hvor håret slutter, eller måske i 
hjørnet/toppen af hovedet som høje rottehaler. 
 
 
Hvis du ikke har brugt sikkerhedsøjne kan du hækle et par øjne af sort 
bomuldsgarn og sy dem på. Blot sort 8/4 garn, 5 fm i en magisk ring afslut 
med 1 km i første fm. De er syet på ansigtet ved omgang 12 og 13 med 6 
masker i mellem.  
 
 
 
Så er din Squarehead dukke færdig. Jeg håber du er tilfreds med resultatet. I skrivende stund arbejder 
jeg på en opskriftsamling med flere af dissee dukker, alle i juletema – engel, julemand, nisse og flere 
andre. Følg med på mine profiler på Facebook, Instagram, Garnlig.dk, Etsy, Ravelry og naturligvis på 
www.keasnoren.dk, hvor jeg gør opmærksom på nye opskrifter. 
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Måske har du lyst til at prøve en af mine andre opskrifter. Kig indenfor på min profil på Etsy, Ravelry, 
Facebook eller Instagram. Her hedder jeg KreaSnoren og Tina Bregninge, og kan også findes på 
www.kreasnoren.dk, hvor jeg mine opskrifter ligeledes kan findes og hvor jeg blandt andet lægger 
opskrifter op af tilbehør til mine figurer. 
 
 


