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                                                       Turtelduerne af  

For noget tid siden lavede jeg 
en lille montage til et 
guldbryllupspar med hæklede 
Turtelduer med en 
blomsterranke som æresport. 
Turtelduerne fik en høj hat og 
et diadem med slør på 
hovedet. Da det ikke er tilladt 
at sælge opskrifter med de 
kendte træfigurer i hæklede 
versioner, er opskriften på 
disse separat fra opskriften på æresporten og tilbehøret til Turtelduerne. Opskriften på æresporten 
kan købes ved at kontakte mig direkte eller på mine andre platforme. Mere information om dette står 
på sidste side.  
 
Der er flere, der har lavet hækleopskrifter på Turtelduerne fra Rosendahl, men når jeg har hæklet 
efter dem, bliver fuglene mindre end de rigtige i træ. Derfor lavede jeg min egen opskrift. 
 
Jeg viser her en version af Turtelduerne i sort og hvid, men de oprindelige, smukke fugle er jo i 
mørkt og lyst træ, så dem kan man efterligne med mørkebrunt og lysebrunt garn. 
 
Hvis du lægger billeder af dit færdige arbejde på nettet, vil jeg blive glad, hvis du bruger @KreaSnoren 
som reference. Bemærk, at der er designbeskyttelse på Turtelduerne, hvilket gør det ulovligt at sælge 
de færdige Turtelduer, men de må gerne foræres væk eller fremstilles til eget brug.  
Det er IKKE tilladt at videregive eller videresælge denne opskrift, henvis i stedet til min hjemmeside; 
www.kreasnoren.dk, hvor den kan downloades gratis. Rigtig god hæklelyst 😊 
 

Det skal du bruge til et sæt Turtelduer  
Hæklenål i 2,5 mm 
1 nøgle sort eller brunt 8/4 bomuldsgarn 
1 nøgle hvidt eller beige 8/4 bomuldsgarn  
Pudefyld  
1 sæt sikkerhedsøjne i 4 – 6 mm 
1 piberenser til benene 
2 tandstikker til at sætte hovedet fast 
 

Kroppen 
Den ene krop hækles i sort garn, og den anden hækles i hvidt garn 
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 – (2 fm + udtag) x 6 (24)  
5. omg – (3 fm + udtag) x 6 (30) 
6. omg – 1 fm i hver m (30)  
7. omg – (4 fm + udtag) x 6 (36) 
8. – 9. omg (2 omg) – 1 fm i hver m (36) 
10. omg – (5 fm + udtag) x 6 (42) 
11. – 16. omg (6 omg) – 1 fm i hver m (42)  

Forkortelser 
’omg’ – omgang 
’rk’ – række 
’lm’ – luftmaske 
’km’ – kædemaske  
’m’ – maske 
’fm’ – fastmaske 
’udtag’ – to fm i samme m 
’indtag’ – to fm hækles sammen 
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17. omg – (12 fm + indtag) x 3 (39) 
18. omg – 1 fm i hver m (39) 
19. omg – (11 fm + indtag) x 3 (36) 
20. omg – 1 fm i hver m (36) 
21. omg – (10 fm + indtag) x 3 (33) 
22. omg – 1 fm i hver m (33) 
23. omg – (9 fm + indtag) x 3 (30) 
24. omg – 1 fm i hver m (30) 
25. omg – (8 fm + indtag) x 3 (27) 
26. omg – 1 fm i hver m (27) 
27. omg – (7 fm + indtag) x 3 (24) – fyld pudefyld i kroppen 
28. omg – (6 fm + indtag) x 3 (21) 
29. omg – (5 fm + indtag) x 3 (18) 
30. omg – (7 fm + indtag) x 2 (16) 
31. omg – 1 fm i hver m (16) 
32. omg – (udtag + 7 fm) x 2 (18) 
33. omg – (udtag + 8 fm) x 2 (20) 
34. omg – (udtag + 9 fm) x 2 (22) 
35. omg – (udtag + 10 fm) x 2 (24) – fyld evt. lidt mere pudefyld i halen 
36. omg – Hækl nu igennem begge lag med fastmasker. Det kan være der 
lige skal hækles et par almindelige fastmasker, så nålen kommer forbi 
første udtagning i omgang 32. Derved skaber sammenhæklingen den flade form, så udtagningerne fra 
omgang 32 – 35 kommer til at ligge langs siden af halen og skabe den rigtige form.  
Bryd garnet og hæft ender. 
 

Hovedet 
Det ene hoved hækles i først hvid og derefter sort, og det andet hoved med omvendt farvefordeling.  
1. omg – 4 fm i en magisk ring (4) 
2. omg – 4 x udtag (8) 
3. omg – (1 fm + udtag) x 4 (12) 
4. omg – (2 fm + udtag) x 4 (16) 
5. omg – (3 fm + udtag) x 4 (20) 
6. omg – (4 fm + udtag) x 4 (24) – skift farve 
7. omg – 1 fm i hver m (24)  
8. omg – (5 fm + udtag) x 4 (28)  
9. omg – 1 fm i hver m (28) 
10. omg – (6 fm + udtag) x 4 (32) 
11. – 12. omg (2 omg) – 1 fm i hver m (32) 
13. omg – (6 fm + indtag) x 4 (28) 
14. omg – (5 fm + indtag) x 4 (24) 
15. omg – (4 fm + indtag) x 4 (20) – sæt sikkerhedsøjne ml. række 9 og 10 med 9 – 10 masker i ml. 
16. omg – (3 fm + indtag) x 4 (16) 
17. omg – (2 fm + indtag) x 4 (12) - fyld hovedet med pudefyld 
18. omg – (1 fm + indtag) x 4 (8)  
19. omg – 4 x indtag (4) 
Bryd garnet og hæft ender. 
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Ben (lav 2 stk. til hver fugl) 
Der hækles 1 par sort og 1 par hvid 
1. omg – 6 fm i magisk ring (6) 
2. omg – 1 fm i bageste maskeled (6) 
3. – 5. omg (3 omg) – 1 fm i hver m (6) 
Bryd garnet med nok længde på garnenden til at sy benene på kroppen. 
 

Montering 
Start med at klippe piberenseren i 4 lige store dele og buk enden 
så der er dobbelt piberenser nede i benet, og den stikker ca. 1 cm 
op. Toppen af piberenseren stikkes ind i kroppen mellem omgang 
11 og 12 med 3 masker imellem benene. Det kan være svært af få 
den relativt bløde piberenser ind igennem pudefyldet. Man kan 
derfor bane vej ved først at stikke hæklenålen eller lignende ind. 
Vær opmærksom på at montere benene på undersiden af 
kroppen, så halen flugter med underlaget.  
 
Nu skal hovedet monteres på kroppen. Her bruges en tandstik, så hovedet kan drejes, ligesom på de 
rigtige Turtelduer i træ. Stik tandstikken ind midt på kroppens overside mellem dennes omgang 8 og 
9. Sæt derefter hovedet på så tandstikken kommer ind på undersiden af hovedet cirka mellem 
omgang 10 og 11 og pres hovedet ned. Så er hovedet monteret, så det kan dreje, men hvis der 
kommer en pilfinger forbi, vil hovedet let falde af. Man kan derfor sy det fast til kroppen med et 
enkelt sting fra hovedet ned igennem kroppen og hæfte garnet på kroppens underside. Sørg for at 
garnet går fra samme punkt på hovedet til samme punk på kroppen som tandstikken. Derved kan det 
fortsat drejes. Se billederne for illustration.  

 
 
 
 
Så er dine Turtelduer færdigmonteret. Jeg håber, du 
er tilfreds med resultatet og har hygget dig med 
opskriften. 
 
 
 

Garn fra hovedet og 
ned igennem kroppen 

Tandstikken imellem 
hovedet og kroppen 
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Måske har du lyst til at bruge dem til en lille opsats med en 
æresport, måske som gave til et sølv eller guldbryllupspar. Man 
kan jo også lave denne æresport med andre figurer i 
æresporten, det kan være nogle af mine små designs i serien 
Fladnæser kan bruges. Der er i skrivende stund 11 dyr i serien, 
som (næsten) alle er 12 cm høje. Der kan findes mere 
information om opskrift på æresporten og de små dyr på 
www.kreasnoren.dk eller på min profil på Instagram og 
Facebook, hvor jeg naturligvis hedder KreaSnoren. 
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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. 
 


