
Hæklet Gul organ-and               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialer: 
 
Gult garn til krop og hoved, Orange til næb og lidt sort til øjne. 
Fyld (bamsefyld eller fuld fra puder). Hæklepind i størrelse der passer til garnet. 
 

Andekrop 
 
Start foran på anden med gult.  
1. RK:  6 fm i magisk ring, slut med kædemaske i første maske 
2. RK:  *2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (12) 
3. RK:  4 fm,  *1 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (16)  
4. RK:  4 fm,  *2 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (20) 
5. RK:  4 fm,  *3 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (24) 
6. RK:  4 fm,  *4 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (28) 
7. RK:  4 fm,  *5 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (32) 
8. RK:  4 fm,  *6 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (36) 
9. RK:  36 fm 
10. RK: 4 fm,  *7 fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 4 gange (40) 
11.-14 RK: 40 fm 
15. RK: 4 fm,  *7 fm, 2 m sammen* - gentag *_*4 gange (36) 
16. RK: 4 fm,  *6 fm, 2 m sammen* - gentag *_*4 gange (32) 
17. RK: 4 fm,  *5 fm, 2 m sammen* - gentag *_*4 gange (28) 
 
Herefter:   
*4 fm, 2 m sammen* - gentag *_*5 gange,  
*3 fm, 2 m sammen* - gentag *_*5 gange 
*2 fm, 2 m sammen* - gentag *_*5 gange  
*1 fm, 2 m sammen* gentag til der er 10 masker tilbage. 
Luk, put fyld i og sy maskerne sammen to og to lodret, så der dannes en lille hale. 



 
 
Næb og hoved 
 
Start med orange til næb. 
1. RK:  8 fm i magisk ring, slut med kædemaske i første maske 
2. RK:  *3 fm, 2 fm i en m.* - gentag *_* 2 gange (10) 
3. RK:  *4fm, 2 fm i en m.* - gentag *_* 2 gange (12) 
4.-6 RK: 12 fm 
 
Skift til gul til hoved 
7. RK:  *1fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (18) 
8. RK:  *2fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (24) 
9. RK: 24 fm 
10. RK:  *3fm, 2 fm i en m* - gentag *_* 6 gange (30) 
11.-12. RK: 30 fm 
14. RK: *3 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (24) 
15. RK: *2 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (18) 
16. RK: *1 fm, 2 m sammen* - gentag *_*6 gange (12) 
17. RK: *2 m sammen* - gentag *_*6 gange (6) 
 
Luk og træk garnet igennem de sidste 6 masker og træk sammen. 
 
Nu er anden færdig, og du kan sætte det Gule organ-and skilt på.  
 

Projekt Den gule organ-and 
 
Denne opskrift er udviklet til Cystisk Fibrose Foreningen. Ænderne hækles af frivillige for at oplyse om 
organdonation.  Der sættes skilte med oplysning om organdonation på ænderne. Skiltene kan bestilles hos 
Cystisk Fibrose Foreningen på kontor@cff.dk eller telefon 4371 4344.  
 
Ænderne placeres forskellige steder i det offentlige rum. 
 
Projektet har sin oprindelse som The Little Yellow Duck i Storbritannien og blev skabt til minde om Clare 
Cruickshank, som led af cystisk fibrose og døde som bare 26-årig, mens hun var på ventelisten til nye 
lunger. Clare elskede små gule ænder, og derfra fik Clares veninde idéen om at bruge små gule ænder 
som budbringere af et meget vigtigt budskab. 
 
Cystisk Fibrose Foreningen indgik i 2015 en aftale med The Little Yellow Duck om at bruge konceptet i en 
dansk version som Den gule organ-and. https://thelittleyellowduckproject.org/ 
 
I Danmark bliver der afholdt organdonationsdag hvert år den anden lørdag i oktober, hvor Cystisk Fibrose 
Foreningen sætter fokus på organdonation i samarbejde med Dansk Center for Organdonation, som står 
bag organdonationsdagen i danmark. Læs mere på https://cystiskfibrose.dk/kampagner-og-
maerkesager/organdonationskampagner/ 

 
Om cystisk fibrose 
Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig og alvorlig multiorgansygdom. Cystisk fibrose patienter bruger 1-3 
timer på behandling dagligt. Deres lunger er modtagelige for bakterier, som ikke rammer raske. Bakterierne 
ødelægger langsomt lungerne. Cystisk fibrose påvirker også fordøjelse, lever og nyre og kan medføre 
diabetes og osteoporose. Flere af patienterne får på et tidspunkt brug for at få transplanteret lunger, lever 
og/eller nyrer for at overleve. I Danmark er der ca. 210 børn og 330 voksne med cystisk fibrose. Læs mere 
på cystiskfibrose.dk. 

 

 
Cystisk Fibrose Foreningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 71 43 44, E-mail: kontor@cff.dk 
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