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Hæklet Elefant / Dyrenes Beskyttelse 

Har du lyst til at hækle og samtidigt støtte Dyrenes Beskyttelse, så er der her en mulighed. Hækl en sød 

elefant og send den til Dyrenes Beskyttelse, så vil den blive lagt til salg på webshoppen. Alle pengene 

fra salget af din elefant vil gå ubeskåret til Dyrenes Beskyttelses arbejde. Vi glæder os til at modtage din 

hæklede elefant. 

 
Elefanterne kan sendes eller afleveres i receptionen på vores adresse; 

Dyrenes Beskyttelse 
Att. Cirkuselefanter 

Buddingevej 308 
2860 Søborg 

 

 
Garn og hæklenål: Elefanterne kan hækles i forskelligt garn, og af de rester man lige har liggende.  

Elefanterne i opskriften er hæklet i 8/4 bomuldsgarn, til dette garn bruges nålestørrelse 2,0 – 3,0. Vælg den 

hæklenål der passer til din hæklefasthed. Maskerne skal gerne have et tæt udtryk, så fyldet ikke ses 

igennem maskerne når elefanten er fyldt ud med polyesterfyld. I 8/4 bomuldsgarn måler elefanten ca. 9 

cm. Ønsker man en større elefant, kan man skifte til 8/8 bomuldsgarn, og hæklenål str. 2,5 – 3,5, det vil give 

en elefant der er ca. dobbelt så stor.  

Forkortelser 

Fastmaske = fm 
Luftmaske = lm 
Kædemaske = km 
Halv-stangmaske = hstm 

Stangmaske = stgm 

Udtagning = udt 

Indtagning = indt 

Følgende hækles i kontinuerte cirkler startende med en magisk-ring; øjne, ben/krop, snabel og arme. 
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Øjne 

Man vælger helt selv, hvilken type øjne man ønsker på sin elefant. Her vises forskellige typer af øjne, både 

hæklede og broderede. 

Hvide øjne med sort pupil 

1. Slå 6 fm op i en magisk-ring  (6) 

2. Udt x3   (9) 

3. Luk af med en km i 4. maske fra start  (9) 

Herefter kan sikkerhedsøjet sættes i hullet foran pilen, eller der kan broderes en pupil på ca. samme 

sted. Billede til højre er med broderede pupiller. 

 

 

Sorte øjne, med glimt i øjet 

1. Slå 4 fm op i en magisk-ring  (4) 

2. Luk af med en km    (4) 

Broder det hvide glimt i øjet 

 

 

Sorte/hvide øjne 

1. Slå 4 fm op i en magisk-ring  (4) 

2. (1 fm, udt) x2   (6) 

3. Luk af med en km 
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Forskellige broderede øjne 

Øjnene broderes gerne på mens elefanten stadig er åben i toppen, så man kan lave en sikker afslutning på 

indersiden. 

  

   

 

Ben og krop 

Forslag til farver; række 1-13 hækles i mørkegråt garn, mens række 13-31 hækles i lysegråt garn. Man kan 

selvfølgelig bruge lige de farver til elefanten, som man ønsker. Elefanten kan også være ensfarvet eller 

stribet. 

 

1. ben 

1. Slå 6 fm op i en magisk-ring (6) 

2. Udt x6  (12) 

3. 12 fm hækles i bagerste maskeled  (12) 

4. 12 fm   (12)  

5. 12 fm   (12) 

6. 12 fm   (12) 

7. 12 fm   (12) 

8. (3 fm, udt) x3  (15) 

Afslut runde 8 ved at lave en kædemaske, træk tråden igennem, afslut usynligt og klip 

overskydende snor af. 
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2. ben/krop  

1. Slå 6 fm op i en magisk-ring (6) 

2. Udt x6  (12) 

3. 12 fm hækles i bagerste maskeled  (12) 

4. 12 fm   (12)  

5. 12 fm   (12) 

6. 12 fm   (12) 

7. 12 fm   (12) 

8. (3 fm, udt) x3  (15) 

9. lav en kædemaske i den første maske, fra runde 8, og lav derefter 3 luftmasker (billede 1).  

 

Samling af benene; 

Med den tredje luftmaske stadig på hæklenålen, tages nu 1. ben op. Hæklenålen indsættes i en af de 

masker modsat den afsluttende maske (Billede 2). 

10. 1 km, 15 fm over de resterende masker på 1. ben. Hækel 3 fm langs luftmaskekæden, og fortsæt til 

2. ben og lav 15 fm rundt om det. Denne runde afsluttes med 3 fm langs luftmaskekæden. Se 

billede 3. (36) 

 

Plaser nu din hæklemarkør i den sidste maske. Denne maske tælles fremadrettet som den sidste 

maske i hver runde (Billede 4). 
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11. udt, 10 fm, (udt, 11 fm) x2 (39) 

12. udt, 5 fm, (udt, 12 fm) x2, 7 fm (42) 

13. (udt, 13 fm) x3  (45)  

Der skiftes farve i den sidste maske af runde 13. (man kan for at variere udseendet af elefanten 

skifte farve når man har lyst, både tidligere eller senere). 

14. 6 fm, udt (14 fm, udt) x2, 8 fm (48)  

15. 48 fm   (48) 

16. 48 fm   (48) 

17. 48 fm   (48) 

18. 48 fm   (48) 

19. 48 fm   (48) 

20. 48 fm   (48) 

21. 48 fm   (48) 

22. 48 fm   (48) 

23. 48 fm   (48) 

24. 48 fm   (48) 

Hvis der benyttes sikkerhedsøjne f.eks. med str. 5 mm i diameter, placeres de mellem række 18-19. 

De sættes ca. centralt over benet, og med 10-12 masker imellem øjnene (Billede 5). Sikkerhedsøjne 

låses på bagsiden (Billede 6). 

 
25. (6 fm, indt) x6   (42) 

26. (5 fm, indt) x6  (36) 

Start med at fylde ben og underkrop med polyesterfyld. Til dette kan bruges bamsefyld eller 

polyesterfyld taget fra f.eks. en billig pude fra Ikea eller Jysk (Billede 7).  

27. (4 fm, indt) x6  (30) 

28. (3 fm, indt) x6  (24) 

29. (2 fm, indt) x6  (18) 

30. (1 fm, indt) x6  (12) 

Fyld bamsen helt, med polyesterfyld, til den føles fast. 

31. indt x6  (6) 
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Klip garnet over og efterlad en lang tråd til montering. Hullet i toppen lukkes ved at væve tråden i 

fastmaskerne og trække i den til sidst, så toppen ”snøres sammen”, afslutningen bliver dermed usynlig 

(Billede 8). Der kan, hvis man har lyst, bindes nogle garnrester fast i toppen, så det ligner hår. 

 

Snabel 

1. Slå 6 fm op i en magisk-ring (6) 

2. 6 fm i de bagerste maskeled (6) 

3. 6 fm   (6) 

4. 6 fm   (6) 

5. 6 fm   (6)  

6. 6 fm   (6) 

7. (2 fm, udt) x2  (8) 

8. 8 fm   (8) 

9. 8 fm   (8) 

10. 8 fm   (8) 

11. (1 fm, udt) x4  (12) 

12. 12 fm   (12) 

13. 12 fm   (12) 

14. (2 fm, udt) x4  (16) 

Snablen kan forlænges, hvis elefanten skal have et andet udtryk ved lave flere runder af enten 6 fm, 8 

fm eller 12 fm runderne. Efter runde 14 klippes snoren således, at den er lang nok til at montere 

snablen mellem elefantens øjne eller højere oppe, hvis et andet udtryk ønskes. Man kan selv vælge, om 

snablen skal fyldes med polyesterfyld, en piberenser (Billede 9), eller ingenting inden den monteres. 
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Hale 

Slå 11 luftmasker op. Indsæt hæklenålen i 2. maske fra nålen og lav en fm i de følgende 9 masker. Afslut 

med km i sidste maske. Monter halen bag på elefanten på højde med farveskiftet (Billede 10). 

Der kan bindes garn i enden af halen, så den ser pjusket ud.  

 

Arme (lav 2) 

Man slår op i mørkegråt garn. 

1. Slå 8 fm op i en magisk-ring (8) 

2. 8 fm i de bagerste maskeled (8) 

Skift farve til lysegråt garn i sidste maske. 

3. 8 fm   (8) 

4. 8 fm   (8)  

5. 8 fm   (8) 

6. 8 fm   (8) 

7. 8 fm   (8) 

Afslut, og efterlad en lang snor som bruges til at montere armen på hver side af elefanten. 

 

Ører 

Her er opskriften på store ører til en Afrikansk elefant, eller mindre ører til en Indisk elefant. 

Afrikansk elefant (lav 2) 

Disse hækles ikke i runder, men i stedet i rækker. Hver række (nr. 2-5) afsluttes med en luftmaske inden 

arbejdet vendes. Der startes med at slå op i mørkegråt garn. 

1. Slå 6 luftmasker op (inklusiv vende lm) (6) 

2. udt hstm, 3 hstm, udt hstm  (7) 

3. 1 fm, udt hstm, 3 hstm, udt hstm, 1 fm (9) 
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Skift til lysegråt garn i sidste maske 

4. 1 fm, udt hstm, 5 hstm, udt hstm, 1 fm (11) 

5. (udt hstm) x3, 5 hstm, (udt hstm) x3 (17)  

6. 4 fm, 8 hstm, 5 fm   (17) 

Række 6 afsluttes ikke med en luftmaske, i stedet fortsættes der med fm langs kanten. Der hækles ca. 13-

14 fm langs kantes, til man når over til sidste maske fra forrige række (Billede 11 A og B, efter de Indiske 

elefantører). I denne maske afsluttes med kædemaske. Afslut, og lad en lang snor blive, således at øret kan 

monteres med denne. 

Indisk elefant (lav 2) 

Disse hækles ikke i runder, men i stedet i rækker. Hver række (nr. 2-5) afsluttes med en luftmaske inden 

arbejdet vendes. Der startes med at slå op i mørkegråt garn. 

1. Slå 6 luftmasker op (inklusiv vende lm) (6) 

2. udt hstm, 3 fm, udt hstm  (7) 

3. 1 fm, udt hstm, 3 fm, udt hstm, 1 fm (9) 

Skift til lysegråt garn i sidste maske 

4. 1 fm, udt hstm, 5 fm, udt hstm, 1 fm (11) 

5. (udt hstm) x3, 5 hstm, (udt hstm) x3 (17)  

6. 4 fm, 8 hstm, 5 fm   (17) 

Række 6 afsluttes ikke med en luftmaske, i stedet fortsættes der med fm langs kanten. Der hækles ca. 13-

14 fm langs kanten, til man når over til sidste maske fra forrige række. I denne maske afsluttes med 

kædemaske (Billede 11A og 11B). Afslut, og lad en lang snor blive, således at øret kan monteres med 

denne.  
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Stødtænder 

1. slå 4 fm op i en magisk ring 

2. 4 fm 

3. 4 fm 

Afslut, og monter på hver side af snablen (Billede 12). 

 

 

De hæklede elefanter egner sig IKKE som legetøj til babyer, idet de mange monterede dele utilsigtet, kan 

falde af og udgøre en kvælningsrisiko. De egner sig til gengæld vældig fint til at hænge/stå til pynt eller som 

krammebamse til større børn, der ikke længere putter alt i munden.  

Man må hækle alle de elefanter, man orker, bruge dem som gaver og også dele opskriften med andre 

hækleinteresserede. Men det er ikke tilladt at sælge opskriften, dele af den eller det færdige produkt. 

Denne ret er forbeholdt Dyrenes Beskyttelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Mønstret er lavet af Cecilia Christensen Karstrup, og doneret til brug for Dyrenes Beskyttelse.  
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Eksempler på elefanter: 

 


