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Mål: 
Diameter = ca. 20 cm.  

Garn:  
Jeg har valgt en meget elastisk spagettigarn fra Hoooked, da jeg synes den elastiske garn er lettere at hækle 
med. Pas dog på med ikke at stramme garnet for meget.  

Garnforbrug:  
Der var lige præcist nok garn til 4 kurve i alt ud af ét nøgle garn 😊 

Hæklenål: 
Hæklenål str. 10 

Forkortelser: 
Lm = luftmaske 

Fm = fastmaske 
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Opstart 
 
1. Start med en magisk ring og hækl 6 fm i ringen.  

 
2. Hækl 2 fm i hver maske (tråden fra opslaget hæftes 

ved at hækle over den hele rækken rundt - se billede) 
(12 m i alt)  
 

3. Hækl *1 fm, derefter 2 fm i samme m* - fortsæt *-* 
omgangen rundt (18 m i alt) 
 

4. Hækl *2 fm, derefter 2 fm i samme m* - fortsæt *-* 
omgangen rundt (24 m i alt) 
 

5. Hækl *3 fm, derefter 2 fm i samme m* - fortsæt *-* 
omgangen rundt (30 m i alt) 
 

6. Hækl *4 fm, derefter 2 fm i samme m* - fortsæt *-* 
omgangen rundt (36 m i alt)  
 

7. Nu fortsættes uden udtagninger således: Hækl 1 
omgang fm i bagerste maskeled  
 

8. Hækl fm i begge maskeled omgangen rundt  
 

9. Hækl fm i begge maskeled omgangen rundt 
 

10. Nu laves hanke således: hækl 13 fm, derefter hækles 6 
lm, spring 5 fm over og hækl 13 fm og 6 lm. Spring 5 
fm over - nu er du ved starten af næste omgang 
 

11. Sidste omgang som hækles med fm hele vejen rundt - også over de to gange 6 lm (hanke). Omgangen 
afsluttes med en km 
 

Afbryd garnet og hæft ved hjælp af en mindre hæklenål som bruges til at trække garnet igennem flere 
masker i rækkerne under (på den indvendige side) 
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