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Mål: 
12 cm uden hank og 17 cm med hank  

Garn:  
Bomuldsgarn 8/4, hvid 

Sølvgarn/glittergarn 

Garnforbrug: 
Du kan få ca. 15 istapper ud af 1 ngl. bomuldsgarn 

Sølvbånd til sløjferne (hvert stykke måler ca 28 cm) 

Hæklenål: 
Str. 2,25 og evt. str. 2,75 til sølvgarnet  

Forkortelser: 
Lm = luftmaske 

Fm = fastmaske 

Hstm = halvstangmaske 
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Stm = stangmaske 

Dbstm = dobbeltstangmaske 

Km = kædemaske 

 

Opstart 
Der hækles med det hvide garn  

1. Hækl 50 lm og saml i en ring med en km i første lm.  

Fortsæt nu med at hækle 51 lm. Vend 

2. Hækl 3 fm i hver af de næste 10 lm (start i 2. lm fra nålen). Det er vigtigt af hensyn til at den vil sno 
sig rigtigt, at maskerne hækles i det yderste maskeled i luftmaskekæden – se billedet ovenover. 
Fortsæt med 3 hstm i hver af de næste 10 lm, herefter 3 stm i hver af de næste 10 lm og i de sidste 
20 lm hækles 3 dbstm i hver lm. Skift til sølvgarn og vend med 1 lm.  

3. Hækl fm med sølvgarnet i hver maske hele rækken ud. Pas på at du ikke hækler for stramt med 
sølvtråden - gå evt. 1/2 nr. op i hæklenål. Bryd garnet og hæft alle ender.  
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Form istappen så den drejer sig om sig selv. Det vil være vrangsiden af sølvfastmaskekanten der vender 

udad.  

Start fra spidsen af istappen og sno den om sig selv hele vejen op til toppen. Sølvkanten skal vende nedad 

på den færdige istap. 

Derefter formes/trækkes sølvkanten lidt ad gangen fra toppen og ned mod spidsen. Til sidst strækkes 

istappen ved at holde i toppen og trække nedad i spidsen. Nu er din istap fin i formen 😊 
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Bind til sidst en sløjfe fast i bunden af luftmaskeløkken – dvs. så tæt på istappen som muligt.  

 

TIP: Hvis du vil have forskellige længder på dine istapper, justerer du blot antallet af lm.  
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