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Stoffer 

Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk 
 

Information fra designeren 
Grunden til at opskriften på Stoffer er gratis, er fordi at skaberen af Steen & Stoffer, Bill Watterson, ikke ønskede 
at hans arbejde skulle kommercialiseres. 
 
Så hold det i tankerne – lad være med at sælge denne opskrift eller de Stoffer dyr, som du hækler. 
 
Jeg føler at en del af at nyde Steen & Stoffer, er også at respektere den mand, der skabte dem. 
Derfor er denne opskrift til de, der ønsker at hækle Stoffer til sig selv eller en de holder af. 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Jeg har oprindeligt lavet den til min søn, på grund af hans kærlighed til Stoffer (han er nu 23 år). 
 
Jeg væbnede mig med Wattersons geniale tegninger som reference. 
Jeg lavede denne opskrift til at være så tæt som muligt på Stoffer tegningerne. 
 
Jeg indså, at Stoffer kunne opdeles i flere grundformer. 
Hans hoved er egentlig bare en fed cylinder, hans arme, ben og krop er bare cylindere med striber på dem. 
 
Han havde også næseparti som en kat, så jeg kiggede på den berømte Amineko kat. 
Og på trods af, at det ligner at snude er fyldt, er det også bare en fladtrykt cylinder. 
 
Da jeg fik formerne på plads, var jeg nød til at sikre mig at målforholdene passede. 
Det var faktisk ganske sjovt og udfordrende at skabe et 3D legetøj fra en 2D tegning. 
 
Indtil jeg lavede ham, havde jeg slet ikke lagt mærke til hvor meget Stoffer adskiller sig fra en almindelig kat. 
Hans hoved og krop er meget længere end en normal kats og han har meget kortere og tykkere ben. 
 
Det gav mig lidt problemer da cylinderformede arme og ben ikke kan bøjes. Kan de ikke bøje, kan han ikke sidde 
ned og så kan han ikke sidde under et træ og vente på at Steen bringer ham til live. 
 
Jeg lavede et kompromis ved ikke at fylde de øverste dele af arme og ben så meget. 
 
Jeg håber at du vil få det sjovt med at lave ham og ville elske hvis du skrev en kommentar: 
www.sukigirl74.blogspot.dk/2011/03/free-hobbes-crochet-pattern.html 
 
Hvis du hækler ham, så fortæl mig det, men husk at kreditere mig som designer og lav et link til 
opskriften, hvis du viser billeder på nettet. 
  

http://www.ravelry.com/patterns/library/amineko-crocheted-cat
http://sukigirl74.blogspot.dk/2011/03/free-hobbes-crochet-pattern.html
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Materialer 
Garn og hæklenål der passer sammen. Det skal være så fast at man ikke kan se fyldet igennem maskerne. 
Garn i sort, orange, hvidt 
Sort filt til øjne, næse og 2 striber 
En smule sort brodergarn 
Garn nål 
Fiberfyld 

Forkortelser 
Hjælp til de enkelte masker her: www.topping.dk/blog/haeklede-masker-hjaelp-og-forkortelser 
 
lm = luftmaske 
km = kædemaske 
fm = fastmaske 
indt = indtagning (hækl 2 masker sammen) 
udt = udtagning (hækl 2masker i samme maske) 
 
Alle striber er lavet med blødt farveskift (giver en blødere kant): 
Når du hækler den SIDSTE maske i den GAMLE farve, skal du stoppe når du har trukket masken igennem og har 2 
løkker på krogen. 
Slå den NYE farve om nålen og træk igennem for at gøre masken færdig. 
Husk det er den SIDSTE maske, så det er først nu, du skal hækle den 1. maske, og den første fm erstatter du med 
1 km - Det var ikke så svært vel  
 
Alle dele, undtagen mavebæltet / oval, er hæklet i spiral, altså uden at du afslutter hver runde. 
Du kan altid bruge en markør/stykke garn, til at markere hvor runden starter. 

Opskrift 

Hoved: 
Orange garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: *2 fm i hver maske* [12] 
3. runde: *1 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [18] 
4. runde: *2 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
5. runde: *3 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [30] 
6. runde: *4 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [36] 
7. runde: *5 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [42] 
8. runde: *6 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [48] 
9. runde: fm rundt [48] 
 
Når du skifter mellem orange og sort, klipper du garnet. 
Det giver en masse ender, men da de ligger skjult i hovedet, binder du dem bare sammen med en knude 
(råbåndsknob holder bedst). 
 
Det er kun på hovedet at der er disse halve runder med farveskift. 
 
10.-11. runde: 16 fm i orange og 32 fm i sort [48] 
12. runde: fm rundt i orange [48] 
13.-15. runde: Samme som runde 10-12 [48] 
16.-17. runde: 16 fm i orange og 32 fm i sort [48] 
 
Resten af hovedet hækles kun i orange. 
 
18.-21. runde: fm rundt [48] 
22. runde: *6 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [42] 
23. runde: *5 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [36] 
24. runde: fm rundt [36] 
25. runde: *4 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [30] 
26. runde: fm rundt [30] 
27. runde: *3 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
28.-30. runde: fm rundt [24] 
 
Luk af og efterlad en lang ende til at sy hovedet fast med. 

http://needlenoodles.com/home/node/139
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Fyld hovedet med fiberfyld. 

Snuden: 
Skal IKKE fyldes med fiberfyld! 
Hvidt garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12] 
3. runde: *1 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [18] 
4. runde: *1 udt, 5 fm* Gentag fra *til* 3 gange [21] 
5.-18. runde: fm rundt [21] 
19. runde: *1 indt, 5 fm* Gentag fra *til* 3 gange [18] 
20. runde: *1 fm, 1 indt* [12] 
21. runde: 6 indt [6] 
22. runde: 3 ind [3] 
 
Hvis du har svært ved den sidste runde, kan du lukke af efter 21. runde og sy hullet lukket i stedet. 
Luk af og efterlad nok garn til at sy snuden på hovedet. 

Ører (lav 2): 
Det er blot 2 trekanter 
Sort garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 4 fm i MR [4] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [8] 
3. runde: *3 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 2 gange [10] 
4. runde: *4 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 2 gange [12] 
5. runde: *5 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 2 gange [14] 
6. runde: fm rundt 
 
Luk af og efterlad en lang ende til at sy fast med. 
Tryk dem så de ligner ører. 

Detaljer: 
Øjnene, næsen og striberne øverst på hovedet, er alle 
lave med filt. 
Brug billederne for at se hvor de enkelte dele skal 
placeres og klip dem ud, så de passer med din Stoffer. 
Det er en god ide at sætte delene fast med en 
knappenål. 
 
Vær omhyggelig med denne del, det er hvad der gør at 
det hæklede dyr bliver til Stoffer. 
 
Alle filt delene er syet fast med sytråd og snuden er syet 
fast med garn. 
Sy næsen fast på snuden og lav et par sting under 
næsen med brodertråd. 
 
Sy øjnene på, i niveau med den nederste stribe. 
 
Sy ørerne fast og de 2 filt striber øverst på hovedet. 
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Krop: 
Hækles fra numsen og op 
Orange garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12] 
3. runde: *1 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [18] 
4. runde: *2 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
5. runde: *3 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [30] 
6. runde: *4 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [36] 
7. runde: *5 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [42] 
8. runde: fm rundt [42] 
9.-10. runde: SORT fm rundt 
11.-12. runde: ORANGE fm rundt 
 
Fortsæt med at gentage runde 9-12 indtil du har 6 striber af hver farve. 
 
33. runde: SORT *5 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [36]  
34. runde: fm rundt [36] 
35. runde: ORANGE fm rundt 
36. runde: *4 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [30] 
37.-38. runde: SORT fm rundt [30] 
39. runde: ORANGE *3 fm, 1 indt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
 
Luk af. 

Ben (lav 2): 
Hvid garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12] 
3. runde: *1 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [18] 
4. runde: *2 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
5.-9. runde: fm rundt [24] 
10.-11. runde: SORT fm rundt  
12.-13. runde: ORANGE fm rundt 
 
Gentag runde 10-13 indtil du har 4 striber af hver farve. 
Luk af og efterlad nok orange garn til at sy til kroppen med. 

Arme (lav 2): 
Hvid garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12] 
3. runde: *1 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [18] 
4. runde: *2 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 6 gange [24] 
5.-9. runde: fm rundt [24] 
10.-11. runde: SORT fm rundt [24] 
12.-13. runde: ORANGE fm rundt [24] 
 
Gentag runde 10-13 indtil du har 4 striber af hver farve. 
Luk af og efterlad nok orange garn til at sy til kroppen med. 
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Hale: 
Starter i halespidsen 
Sort garn 
 
Start med en MR 
1. runde: 6 fm i MR [6] 
2. runde: 2 fm i hver maske rundt [12] 
3. runde: *5 fm, 1 udt* Gentag fra *til* 2 gange [14] 
4.-5. runde: ORANGE fm rundt [14] 
6.-7. runde: SORT fm rundt [14] 
 
Gentag runde 4-7 indtil du har 13 striber af hver farve. 
Gentag til sidst runde 4-5. 
 
Luk af og efterlad nok orange garn til at sy til kroppen med. 

Mavebånd (oval): 
Hvid garn 
 
Hvis du har behov for et visuelt billede af, hvordan du gør, har sukigirl lavet et her: 

 
 
Start med 16 lm 
 
1. runde: 
1 fm i 2. lm fra krogen og i de næste 13 lm'er. 
3 fm i sidste lm 
Vend nu arbejdet og fortsæt op af 'bagsiden' af lm kæden. 
13 fm og 2 fm i sidste maske 
Forbind med 1 km til 1. fm, 1 lm 
 
I de efterfølgende runder, skal du tage lave 3 udtagninger i hver ende. 
De 13 fm på hver langside sker der ikke noget med :) 
 
2. runde: 
Start i samme fm som du lige har hæklet en km i. 
2 fm i første fm 
13 fm 
2 fm i de næste 3 fm 
13 fm 
2 fm i de næste 2 fm 
Forbind med 1 km til 1. fm, 1 lm 
 
3. runde: 
Start i samme fm som du lige har hæklet en km i. 
1 udt, 1 fm 
13 fm 
*1 udt, 1 fm* Gentag fra *til* 3 gange 
13 fm 
*1 udt, 1 fm* Gentag fra *til* 2 gange 
Forbind med 1 km til 1. fm, 1 lm 
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4. runde: 
Start i samme fm som du lige har hæklet en km i. 
1 udt, 2 fm 
13 fm 
*1 udt, 2 fm* Gentag fra *til* 3 gange 
13 fm 
*1 udt, 2 fm* Gentag fra *til* 2 gange 
Forbind med 1 km til 1. fm, 1 lm 
 
Hvis du syntes at ovalen skal være større, KAN du lave en ekstra omgang 
 
5. runde: 
Start i samme fm som du lige har hæklet en km i. 
1 udt, 3 fm 
13 fm 
*1 udt, 3 fm* Gentag fra *til* 3 gange 
13 fm 
*1 udt, 3 fm* Gentag fra *til* 2 gange 
Forbind med 1 km til 1. fm, 1 lm 

Samling: 
Fyld kroppen med fiberfyld og sy mavebåndet på. 
Fyld armene og benene men fyld ikke samlingen for meget, da han skal kunne bøje både arme og ben. 
 
Sy halen fast og slut af med at sy hoved og krop sammen, fyld ekstra fiberfyld i hvis det er nødvendigt (han skal 
ikke tabe hovedet). 
 
Løft ham op og giv ham et kram! 
 

Information 
Opskriften må ikke deles elektronisk eller på papirkopier. Link i stedet til indlægget med opskriften. 
Original opskrift: www.sukigirl74.blogspot.dk/2011/03/free-hobbes-crochet-pattern.html 
Opskriften er lavet af Sukigirl | www.sukigirl74.blogspot.dk 
Oversat til dansk af Marianne Topping | www.topping.dk 




