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                                               Hoptimisten af  

Jeg er vild med de små hoppende figurer, jeg bliver bare så glad af 
energien i dem. De er især flotte i røget egetræ, men jeg har også set 
mange fine hæklede versioner. Jeg fik for nylig lyst til at hækle en 
Hoptimist, og skrev opskriften ned efterhånden som arbejdet skred 
frem. Her kommer min version af en hæklet Hoptimist, som er ca. 10 
cm høj når den er hæklet på nål 2,5 mm af 8/4 bomuldsgarn. 
 
Opskriften er gratis og det er derfor naturligvis ikke tilladt at videresælge 
den, men fortæl gerne andre, hvor du har opskriften fra. Jeg beder blot 
om at du henviser til KreaSnorens shop på Ravelry eller min 
hjemmeside: www.kreasnoren.dk, hvor den kan downloades direkte. Hvis du lægger din færdige 
Hoptimist på nettet/Facebook/Instagram eller lignende, vil jeg være taknemmelig, hvis du vil referere 
til KreaSnoren som opskriftsforfatter. 
 

Materialeforbrug: 
Hæklenål 2,5 mm 
Knapt 1 ngl 8/4 bomuldsgarn 
En rest sort 8/4 bomuldsgarn til øjne 
2 stykker 7 x 7 cm pap  
½ dl plastik granulat (kan undværes) 
Pudefyld 
50 cm + 30 cm elefanttråd (en kraftig ståltråd, der bliver i den form, det bliver bøjet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Forkortelser 
’omg’ – omgang 
’fm’ – fastmaske 
’m’ – maske 
’udtag’ – to fm i samme m 
’indtag’ – to fm hækles sammen 
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Hoved 
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – udtag x 6 (12) 
3. omg – (1 fm, udtag) x 6 (18) 
4. omg – (2 fm, udtag) x 6 (24) 
5. omg – (3 fm, udtag) x 6 (30) 
6. omg – (4 fm, udtag) x 6 (36) 
7. omg – (5 fm, udtag) x 6 (42) 
8. omg – (6 fm, udtag) x 6 (48) 
9. omg – (7 fm, udtag) x 6 (54) 
10. omg – (8 fm, udtag) x 6 (60) 
11. omg – (9 fm, udtag) x 6 (66) 
12. omg – (10 fm, udtag) x 6 (72) 
13. – 21. omg (9 omg) – 1 fm i hver m (72) 
22. omg – (10 fm, indtag) x 6 (66) 
23. omg – (9 fm, indtag) x 6 (60) 
24. omg – (8 fm, indtag) x 6 (54) 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Bunden til hovedet hækles i en separat del og syes på. Udtagningerne i sidste omgang for hovedets 
bund og kroppens top er anderledes fordelt. Dette er for at få udlignet den 6-kantede form, der 
opstår når man tager ud på denne måde.  
 
Bunden til hovedet 
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – udtag x 6 (12) 
3. omg – (1 fm, udtag) x 6 (18) 
4. omg – (2 fm, udtag) x 6 (24) 
5. omg – (3 fm, udtag) x 6 (30) 
6. omg – (4 fm, udtag) x 6 (36) 
7. omg – (5 fm, udtag) x 6 (42) 
8. omg – (6 fm, udtag) x 6 (48) 
9. omg – 2 fm + udtag + (7 fm, udtag) x 5 + 4 fm + 1 km (54) 
Bryd garnet med længde nok til at kunne sy bunden på 
hovedet.  
 
 
Klip derefter en rund skive i samme størrelse som hovedets 
bund af pap eller kraftig plast. Skiven bruges til at give 
hovedets bund en plan overflade. 
Fyld toppen af hovedet med pudefyld og læg skiven ovenpå, 
dernæst den hæklede bund, og sy de to dele sammen. 
 
 
 



3 
 

                                               Hoptimisten af  

Krop 
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – udtag x 6 (12) 
3. omg – (1 fm, udtag) x 6 (18) 
4. omg – (2 fm, udtag) x 6 (24) 
5. omg – (3 fm, udtag) x 6 (30) 
6. omg – (4 fm, udtag) x 6 (36) 
7. omg – (5 fm, udtag) x 6 (42) 
8. omg – (6 fm, udtag) x 6 (48) 
9. – 11. omg (3 omg) – 1 fm i hver m (48) 
Bryd garnet og hæft ender. 
 
Toppen til kroppen 
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – udtag x 6 (12) 
3. omg – (1 fm, udtag) x 6 (18) 
4. omg – (2 fm, udtag) x 6 (24) 
5. omg – (3 fm, udtag) x 6 (30) 
6. omg – (4 fm, udtag) x 6 (36) 
7. omg – (5 fm, udtag) x 6 (42) 
8. omg – 2 fm + udtag + (6 fm, udtag) x 5 + 2 fm + 1 km (48) 
Bryd garnet med længde nok til at kunne sy bunden på kroppen. 
 
Klip en rund skive i samme størrelse som toppen til kroppen, den skal danne en plan flade på toppen 
af kroppen og ydermere holde benene på plads.  
 
 
Kroppen fyldes med plastikgranulat eller pudefyld, og den 30 cm’s elefanttråd bruges til ben og 
fødder. 
 
 Start med at lave to små huller i skiven, som passer til elefanttrådens afstand, og før de to ben 
igennem både skive og krop. Sørg for at længden på de to ben er lange nok til også at lave fødder af. 
Til sidst kommer den hæklede top på skiven, som syes sammen med kroppens underdel. Man kan 
evt. sy eller lime ståltråden fast til skiven, så den ikke buler op. 
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Fødder (lav 2 styks)  
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 4 lm vend og start 2. omgang i 2. maske fra nålen, der skal 
arbejdes på begge sider af maskerne. 
2. omg – 2 fm + 3 fm i sm m + 1 fm + 2 fm i sidste m (8) 
3. omg – (udtag + 1 fm) x 4 (12) 
4. omg – udtag + 3 fm + 3 x udtag + 3 fm + 2 x udtag (18) 
5. omg – (1 fm + udtag) x 9 (27) 
6. omg – 1 fm i hver m (27) 
7. omg – indtag + 4 fm + 5 x indtag + 4 fm + indtag + 2 fm + indtag + 1 fm (19) 
8. omg – 4 fm + 4 x indtag + 5 fm + indtag (14) 
9. omg – (1 fm + indtag) x 4 + 2 fm (10) 
Bryd garnet med længde nok til at kunne sno garnet rundt om ståltråden tæt, så benet får sammen 
overflade og farve som fødderne. 
 

Næsen 
Hækles i omgange af gult garn 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – udtag x 6 (12) 
3. omg – 1 fm i hver m (12) 
4. omg – indtag x 6 (6) 
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at kunne sy næsen på hovedet. 
 
Montering  
Start med ansigtet. Sy næsen på, og broder øjnene. Måske har du lyst til at give den en krone, hat eller 
sløjfe på, så er det nu det skal syes på. 
 
Benene skulle gerne være blevet monteret, da du lavede kroppen, og nu skal den have fødder. Tegn 
omridset af foden på et stykke papir, så har du en fornemmelse af form og størrelse, når du skal 
bukke elefanttråden til fod. Buk derefter hver ende af elefanttråden i 90 graders vinkler og form en 
oval af hver ende, svarende til aftegningen af den hæklede fod.  

Man kan også klippe denne form ud i pap/plastik og lime det i bunden af den hæklede fod med varm 
lim. Det vil gøre foden helt plan underneden, og så kan Hoptimisten lettere holde balancen.   
Træk derefter de hæklede fødder ud over de ovalformede ståltrådsender, og sy hullet tæt til 
elefanttråden, sno garnet rundt om benet, og hæft det i kroppen og bryd garnet. 
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Som det sidste skal Hoptimisten have en fjeder, der samler 
figuren. Den laves af  50 cm’s elefanttråden. Jeg målte 
afstanden på toppen af kroppen, og fandt lille glas med Pesto 
i mit køleskab og vikledede ståltråden rundt om. På den 
måde fik jeg så ensartet en form som muligt, dog var jeg nødt 
til at mindske spiralen yderligere.  Nu skubbes den ene ende 
ind i den hæklede top på kroppen, hæft et par steder med 
garn i kroppens farve det samme gøres på hovedets bund.  
 

 
Nu er din Hoptimist færdig, jeg håber du er tilfreds med den. Nedenfor ser du hvordan man kan give 
Hoptimisten lidt pynt/udstyr/personlighed. Den store Hoptimist er hæklet i 8/8 bomuldsgarn og 
måler 18 cm uden hatten. 
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Måske har du lyst til at prøve en af mine andre opskrifter. Kig indenfor på min profil 
på Granlig.dk, Facebook eller Instagram. Her hedder jeg KreaSnoren og jeg kan også 
findes på www.kreasnoren.dk, hvor man kan se hvilke opskrifter jeg har udarbejdet og 
man kan også finde lidt gratis opskrifter. 


