
Englesprutte 

 

Bomuldsgarn, enkelt tråd, hæklenål 3 eller mindre. Sprutten skal være mindre end de almindelige sprutter, 

så hækl gerne i en nålstørrelse mindre end du plejer. 

Du skal kunne  

Magisk ring/mr 

Fastmasker/fm 

Halvstangmasker/hstm 

Udtagninger/udt 

Indtagninger/indt 

 

1. Begynd med 5 fm i en mr 

2. 2 fm i hv fm runden rundt – 10 fm 

3. #1 fm, 2 fm i næste (udt)# gentag fra #til# i alt 5 gange – 15 fm 

4. #2 fm, 2 fm i næste(udt)# gentag fra #til# i alt 5 gange – 20 fm 

5. #3 fm, 2 fm i næste(udt)# gentag fra #til# i alt 5 gange – 25 fm 

6. #4 fm, 2 fm i næste(udt)# gentag fra #til# i alt 5 gange – 30 fm 

7. – 12. ingen udt – 6 omg/30 fm 

13. #4 fm, 2 fm sm (indt)# gentag fra #til# i alt 5 gange – 25 fm 

14. – 15. ingen indt – 1 omg/25 fm 

16. #3 fm, 2 fm sm (indt)# gentag fra #til# - i alt 5 gange – 20 fm 

17. – 18. ingen indt – 1 omg/20 fm 

19. #2 fm, 2 fm sm (indt)# gentag fra #til# - i alt 5 gange – 15 fm 

20. ingen indt 

Arme: 

8 stk i alt, jævnt fordelt på spruttehovedet 

40 fm, 3 hstgm i hver fm tilbage til kroppen. Når du er retur ved kroppen, snoer armen sig af sig selv. Du 

kan hjælpe den på vej ved at dreje armene lidt rundt 

 

Bund 

1. Mr med 5 fm  

2. 2 fm i hver fm 

3. #1 fm, 2 fm i hver fm#  



Du øger med en fm i hver runde (4 fm, udt/5 fm udt etc) til den ønskede størrelse opnås. 

Pynt: 

Der må ikke være larmende pynt på englesprutterne, dvs ingen voldsomme farver, sutter, hatte, 

hårsløjfer etc. Pynt kan være vinger eller en lille blomst eller et hjerte. Øjnene kan være lukkede, 

med et mildt og blidt udtryk 

Både sprutter og gopler er velkomne 

 

 

For inspiration kan du med fordel kigge på vores instagram side (englesprutter) eller på vores 

facebook side 

 

OBS – der hækles 2 ens Englesprutter, en til spædbarnet og en til forældrene – læs mere om 

Englesprutter på vores hjemmeside www.spruttegruppen.dk/#englesprutter 

 
Opskrifterne er kun til privat brug. - så du har hverken lov til at sælge opskriften, de ting du laver/hækler ud fra dem eller 

gengive dem helt eller delvist uden vores samtykke. Der findes mange versioner af hæklede blæksprutter og derfor blander 

vi os heller ikke i om folk sælger disse 
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