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Side 1

Dem der kender mine tidligere ting, vil her finde helt anderledes kniplinger fra 
mit værksted:

Kniplemønstre, som gennemarbejdet og afsluttede viser fantasifulde 



tredimensionale og fortryllende figurer opstået af dag og drøm.

              Naturligvis spiller fornyede farverige garner en væsentlig rolle, men 
også omhyggelighed ved færdiggørelsen af figurerne spiller ind.

Det tager ikke mere end 2 – 3 dage at lave en af figurerne. Resultatet ses på 
fotografierne på de følgende sider, men også på omslaget.

Når De kære kniplere, besøger mig på en af de mange messer, kan De se de 
originale figurer på min stand.

 

Side 2

Nødvendige hobbymaterialer:

Figurerne har en højde af 13 – 15 cm uden hovedpynt (krone, hat etc.)

Ud over de i kniplemønstrene nævnte materialer har De brug for: forskelligt 
hobbymateriale som De finder i de større hobbyforretninger eller i 
forretningerne nævnt sidst i bogen.

 

Trækugler 25 mm i diameter til hoveder

Piberensere i farver efter eget ønske til krop, arme og ben

Træsko og hænder str. ca. 15-20 mm.

Lim

Uld til hår og skæg

Filtstifter til at farve sko og udtryk i ansigterne.

 

Materiale til forskelligt tilbehør til flere af figurerne (f.eks. stige til 
skorstensfejer, bue og pil til Robin Hood) finder De med lidt fantasi i hus eller 
have.

 

Side 3

Teknik:

Læg mærke til de små tegninger hvor retningen man skal følge er anvist.



 

Farvekode til arbejdstegninger:

 +  = helslag sno kryds sno (o x o x)

 +  = lærredsslag kryds sno kryds (x o x)

 +   = Halvslag sno kryds (o x)

 ! =  Bladslag

 

Arbejdstegning til kontur indlægstråd.

Gedrehtes Picot= Drejet Picot

 

Bei einigen Figuren……= Ved enkelte figurer bliver der arbejder under et 
hjørne Ved hjørnerne bliver et par hæklet til i det om nålen liggende par.

Arbejdstegning til kanten i Schneeberger knipling

I = 1x sno

II = 2 gange sno

 

Side 4     1. Heks

Nederdel

Kniplet i lærredsslag, snoningerne er tegnet ind.

I = sno 1 gang

II = sno 2 gange

Antallet af snoninger kommer an på håndelag og trådvalg

 

Ved  O   laves hulslag når der arbejdes med forskellige farver:

Kryds, sno, sno, kryds (x o x o)

Arbejdes der med kun 1 farve er samlingsslag muligt: kryds, sno, kryds, sno, 
kryds (x o x o x)



 

Overdel med små tilsatte ærmer

10 par Goldschild hør 50/3

Hækl til ved den stiplede linje

Overdelen bukkes ved midterlinjen og efter at have syet de små ærmer til 
syes overdelen til nederdelen.

Nederdel

25 par Goldschild hør 50/3

Nederdelen kniples i 3 dele, der forbindes ved sammenhækling.

Tryllehat

Skygge og puld kniplet i et stykke.

8 par Goldschild hør 50/3

Begynd ved det anviste sted på skyggen, og efter at skyggen er lukket ved 
sammenhækling begyndes 2. del af prikkebrevet (hattens spids) ved den 
stiplede linje.

 

Side 8      2. Djævel

Djævlehue

8 par Goldschild hør 50/3 rød

Hornene kniples som bladslag i sort tråd.

For at få huen til at hænge bedre sammen, kniples et par rækker længere 
end den skal være,  og dernæst sys enderne sammen. Hvis den er lidt for 
lang klippes det overskydende af.

 

Djævledragt

6 par Goldschild hør 50/3 rød

Der hækles til ved de stiplede linjer. Buk dragten ved midterlinjen. Sy 
sidesømmene.

Arbejdsgang: se lille tegning.  Skær en trefork ud i karton eller pap.



 

Side 9   3. Engel

Vinger:

8 par Goldschild hør 80/3

Sy vingerne på midten af kjolens bagside.

 

Englekjole:

Ærmerne kniples i lærredsslag og kjolen i halvslag. Hækl til ved de stiplede 
linjer

Buk ved de anviste linjer og sy sidesømme i ærmer og kjole

 

I = 1 x sno

Begge kantpar kniples i lærredsslag. Arbejdsgang se side 11 hvor der er 
farvet arbejdstegning.

 

Side 11   Engel

Teknik:

Farvekode til arbejdstegninger: som vist på side 3

 

Side 12   4. Robin Hood

Jakke

7 par Goldschild hør 50/3 grøn

Buk den kniplede jakke i midten ved den stiplede linje sy sidesømmene i 
ærmer og jakke sammen.

Arm =  ærme                   Arbeitsweg = Arbejdsgang

Bukser

6 par Goldschild hør 50/3 grøn



Hækl til ved den stiplede linje

Sy indersøm og sidesøm sammen

 

Huen

10 par Goldschild hør 50/3 grøn

Hækl til i midten

Buk huen ved linjen i midten og sy den sammen ved den lige side.

Buk den lidt op i nakken

Zusammennähen = sy sammen/sammensyning

 

Side 14    5. Troldmand

Frakke

6 par Goldschild hør 50/3 sort

Først kniples den sorteS kant omkring frakken

Til fyldningen i frakken bruges sort og violette par som hænges på i kanten. 
Halvslagsedderkoppen kniples i violet.

Til slut bindes parrene af ved kanten. Sy frakken sammen ned foran men kun 
halvvejs.

Troldmandshat

Kniples som heksehatten på side 6

Zauberer: Troldmand

 

Side 16    6. Prinsesse

Overdel

9 par Goldschild hør 80/3

ellerK80

For- og bagstykke kniples i et stykke. Føj rygstykket til ved tilsætningslinjen 



efter at De har kniplet forstykket dertil.

Side og ærmesømme sys. Overdel og underdel sys sammen ved taljen.

Vorderteil= forstykke

Rückenteil= rygstykke

Ansatzlinie= tilsætningslinje

 

Rock= nederdel

 

Goldschild 80/3 eller K80

Hele mønsteret kniples i lærredsslag.

Snoninger som vist på de små tegninger.

Mønsterstriberne arbejdes enkeltvis og forbindes ved sammenhækling.

Nederdelen kniples ud over slutlinjen. Enderne bindes af og start og slut 
lægges over hinanden ved den stiplede linje og sys sammen. Klip det 
overskydende stykke af.

I = 1 x sno

II sno 2 gange.

Ende= slut

 

Kronen til prinsessen

8 par guldtråd

Knipl kronen ud over slutlinjen. Luk af med knuder.

Læg start og slut over hinanden ved den stiplede linje. Sy kronen sammen og 
klip det overskydende stykke af.

Tekniktegning til venstre viser Schneebergerfletning i kanten. Tekniktegning 
til højre: Drejet picot.

 

Side 19   7. Spøgelse



Spøgelsets kjole.

18 par Goldschild hør 80/3

Sammenføj de to prikkebreve ved den stiplede linje. Spøgelsets kjole bliver 
kniplet i et stykke

I hjørnerne ved det om nålen lagte par, og ved den stiplede linje i midten og i 
ærmerne hækles der sammen. (se detalje side 20)

Sy side -og ærmesømme sammen.

Hier wird in die….= Her hækles der til ved løkken ved nålen.

Anhäkeln = hækle sammen

Vorderteil= Forstykke

Zusammennähen= sy sammen

 

Hoved

8 par Goldschild 80/3

Hovedet kniples for sig. Ved sammensyning (se pilene) føjes en trækugle ind 
i  kniplingen

Øjnene er knapper, perler eller pallietter. Sy hovedet på kroppen.

 

Side 21  8. Harlekin

Overdel med ærmer

11 par Goldschild hør 50/3

8 trendpar i hvid eller naturfarvet.

3 par til gangpar i 3 forskellige farver.

Hækl til ved den stiplede linje på skulderen

Arbeitsrichtung= arbejdsretning

Schulter = skulder

Taille = Talje



Hat

9 Par Goldschild hør 50/3

2 par Perlegarn til kontur

Fadenzeichnung…..= Arbejdstegning til konturtråd

Kraven

11 par Goldschild 50/3 hvid

Kopier prikkebrevet 2 gange og sæt det sammen

Bukser

9 par Goldschild 50/3

Alle trendpar er i hvid eller naturfarve

4 forskelligt farvede gangpar (rød, gul, blå og grøn) til 
lærredsslagskvadraterne

Bukser og overdel sys sammen i taljen Sy ærme og buksesømme.

 

Side 24     9. Julemand

Jakke

11 par Goldschild 50/3 rød

3 par hvid chenillegarn

Sy nederste ærmesømme og sidesømme

Nadeln herausziehen = tag nålene ud

Jacke vorne offen lasse= lad jakken være åben foran

Bukser

6 par Goldschild 50/3 hør og

2 par chenille hvid

Forbind ved sammen hækling ved de stiplede linjer

Sy side og indersømme sammen



Sæk

11 par Goldschild 50/3 brun. Der kniples lærredsslag.

Buk det kniplede stykke på midten og sy siderne sammen

Lav en snøvs og bind sækken til.

Hue

14 par Goldschild 50/3 rød og

1 par hvid chenillegarn

Følg tegningen på prikkebrevet. Der kniples lærredsslag

 

Side 27      10. Brud

Brudekjole overdel

10 par Goldschild hør 100/2

Buk kniplingen på midten ved den stiplede linje og sy den til nederdelen.

Inden nederdelen sys sammen med overdelen rynkes linningen.

 

Brud, nederdel

32 par Goldschild 100/2

Farvet arbejdstegning side 27

 

 

 

Side 29   11. Brudgom

 

Jakke

12 par Goldchild 50/3 eller 35/2

Inden der lukkes for ærmer og sider bliver den hvide krave kniplet.(se side 



30).

Arbeitsweg= arbejdsgang

Die Paare …..= bind parrene af med små knuder.

Bukser

7 par Goldschild hør 50/3

Hækl sammen ved stiplede linjer.

 

Den hvide krave hækles til ved forstykket af jakken. Se arb. tegning side 30.

Den bageste del bøjes ned over ryggens kant.

 

Ved den øverste del af forstykket på jakken arbejdes med ripsslag.

D.v.s. lærredsslag hvor 2 trendpar bruges som eet par. (Se tegningen ved 
siden af).

 

Side 31   12. Cowboy

Cowboyhat

9 par Goldschild 50/ brun

Knipl længere end til den stiplede linje. Slut enderne med knuder og klip af.

Sy enderne sammen og klip det overskydende  af. Sy spidserne på hatten 
sammen og sy den til skyggen.  

 

Bukser

 

7 par Goldschild 50/3 blå

Hækl til ved de stiplede linjer og sy sidesømmene til sidst.

 

Skyggen til cowboyhatten



9 par Goldschild 50/3

 

Cowboyvest

10 par Goldschild 50/3 brun

Knipl først vesten. De ternede ærmer: Som vist på lille farvede arb. tegning 
nedenfor: sæt de farvede par på vesten således:

2 blå, 2 røde, 1 gul, 2 sorte, 2 blå, 1 rød.

Følg arbejdsgangen på den lille tegning.

 

Trekantet tørklæde:

13 par Goldschild 50/3. Der kniples lærredsslag.

 

Side 34   13. Trold

Jakke

13 par Goldschild 50/3 eller Bockens 35/2, gul

Buk ærmerne på midten og sy dernæst sidesømmene.

 

Bukser

7 par Goldschild 50/3 eller Bockens 35/2, grøn

Hækl sammen ved de stiplede linjer

Sy sidesømmene.

 

Side 36  14. Matros

Hue

8 par Goldschild 50/3 hvid og 2 par konturtråd Perlegarn blå

Huen kniples længere end til den stiplede linje slut af med små knuder og klip 
enderne af.



Sy den sammen og klip det overskydende af.

 

Bukser

7 par Goldschild 50/3 eller Bockens 35/2

Kniples i et stykke og sidesømme sys dernæst sammen.

 

Jakke

11 par Goldschild 50/3 hvid og 2 par konturtråd Perlegarn blå

Arbejdstegning side 34.

Schulterlinie= skulderlinje

 

Fadenzeichnung zum….= arbejdstegning til arbejdet med konturtråd.

 

Matroskrave

12 par Goldschild 50/3 hvid.

6 par indlægstråd perlegarn, blå

 

Side 38  15. Skorstensfejer

Jakke

7 par Goldschild 50/3 sort

Hækl sammen ved de stiplede linjer. Buk jakken ved den midterste 
skulderlinje og luk side og ærmesømme

Cylinderhat

Både sidestykke og øverste flade af cylinderen bliver kniplet i et stykke

Begge hattedele sys sammen . (Cylinder og skygge)

Ende…= Slut, her bindes parrene af.



Bukser

6 par Goldschild 50/3 sort

Hækl sammen ved de stiplede linjer. Sy side og indersømme.
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