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Mål: 
Ca. 30 cm højt  

Garn:  
Supersoft 100 % akryl, Hvid, 150 gram og ca. 450 meter pr. nøgle (købt i Rema 1000). 

Glittra Järbo Garn, Sølv, 20 gram og ca. 150 meter pr. nøgle (købt i Panduro) 

Garnforbrug: 
Knap 100 gram hvid og ca 15 gram sølv 

Hæklenål: 
Str. 3,5 til juletræet og nål 2,75 til sølvkanten 

Forkortelser: 
Masketyper: 
Lm = luftmaske 
Km = kædemaske 
Stm = stangmaske 
V = 2 stangmasker i samme maske 
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Krokodilleskæl: hækles over de 2 stm som er hæklet i samme maske (gælder dog ikke første række 
krokodilleskæl), 5 stm om første stm opad, 1 lm + 5 stm om næste stm nedad, 1 lm. Spring 5 masker over* 
og gentag *-*  
OBS: Når der tages ind på stm omgangen ved at hækle 2 stm sammen erstatter disse 1 af de 5 stm imellem 
V.  
 

 
 

Inden du går i gang: 
Der startes med 12 krokodilleskæl de første to omgange med krokodilleskæl og derefter 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, og til sidst 3 skæl (to omgange med hvert antal skæl) 
 

Opstart 
Start med 86 luftmasker.  
 
1 omgang: Hækl stgm (første maske i 4 lm). Saml til en ring med 1 km i 3. lm 
 
2. Omgang: 1 lm, spring 3 stm over (de 3 lm tæller som 1 stm) og hækl krokodilleskæl omgangen rundt. Der 
vil kun være 2 stm efter sidste krokodilleskæl. Afslut omgangen med en km igennem første stm i første 
krokodilleskæl + i masken i rækken bagved. (12 krokodilleskæl). 
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3. Omgang: 1 lm, fm hele omgangen således: (6 fm over hvert 
krokodilleskæl), fm i de 2 masker før hullet i krokodilleskællet, 1 fm 
igennem hullet i krokodilleskællet, fm i de 2 masker efter hullet og 
1 fm ned under lm imellem de to krokodilleskæl og igennem 
masken i rækken bagved. Afslut med en km i omgangens 
startmaske (72 masker) 
 
4. Omgang: 3 lm (= første stm), 1 stm i samme maske dvs i km, *5 
stm, 2 stm i samme maske (V)*, fortsæt omgangen rundt. Afslut 
med 1 km i 3. lm fra omgangens start.  
 

 
 
 
 
 
5. Omgang: 3 lm (tæller som første stm i krokodilleskællet), fortsæt 
med krokodilleskæl omgangen rundt, de 3 lm fra sidste omgangs start 
svarer til den første maske du skal hækle de 5 stm om. Afslut 
omgangen med 1 km igennem første stm i første krokodilleskæl + i 
masken i rækken bagved. (12 krokodilleskæl). 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Omgang: Gentag 3. Omgang (72 masker). 
 
7. Omgang: Ned på 11 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: hver anden gang hækles 2 stm sammen 
når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
8. Omgang: Gentag 5. Omgang (11 krokodilleskæl) 
 
9. Omgang: Gentag 3. Omgang (66 masker) 
 
10. Omgang: Gentag 4. Omgang  
 
11. Omgang: Gentag 5. Omgang (11 krokodilleskæl) 
 
12. Omgang: Gentag 3. Omgang (66 masker) 
 
13. Omgang: Ned på 10 krokodilleskæl. 
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Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: 2 stm sammen 2 gange og herefter hver 
anden gang når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
14. Omgang: Gentag 5. Omgang (10 krokodilleskæl) 
 
16. Omgang: Gentag 3. Omgang (60 masker) 
 
17. Omgang: Gentag 4. Omgang  
 
18. Omgang: Gentag 5. Omgang (10 krokodilleskæl) 
 
19. Omgang: Gentag 3. Omgang (60 masker) 
 
20. Omgang: Ned på 9 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: 2 stm sammen 3 gange og herefter hver 
anden gang når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
21. Omgang: Gentag 5. Omgang (9 krokodilleskæl) 
 
22. Omgang: Gentag 3. Omgang (54 masker) 
 
23. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
24. Omgang: Gentag 5. Omgang (9 krokodilleskæl) 
 
25. Omgang: Gentag 3. Omgang (54 masker) 
 
26. Omgang: Ned på 8 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: 2 stm sammen 4 gange og herefter hver 
anden gang når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
27. Omgang: Gentag 5. Omgang (8 krokodilleskæl) 
 
28. Omgang: Gentag 3. Omgang (48 masker) 
 
29. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
30. Omgang: Gentag 5. Omgang (8 krokodilleskæl) 
 
31. Omgang: Gentag 3. Omgang (48 masker) 
 
32. Omgang:  Ned på 7 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: 2 stm sammen 5 gange og herefter hver 
anden gang når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
33. Omgang: Gentag 5. Omgang (7 krokodilleskæl) 
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34. Omgang: Gentag 3. Omgang (42 masker) 
 
35. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
36. Omgang: Gentag 5. Omgang (7 krokodilleskæl) 
 
37. Omgang: Gentag 3. Omgang (42 masker) 
 
38. Omgang:  Ned på 6 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således: 2 stm sammen 6 gange når du hækler de 5 
stm imellem V.  
 
39. Omgang: Gentag 5. Omgang (6 krokodilleskæl) 
 
40. Omgang: Gentag 3. Omgang (36 masker) 
 
41. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
42. Omgang: Gentag 5. Omgang (6 krokodilleskæl) 
 
43. Omgang: Gentag 3. Omgang (36 masker) 
 
44. Omgang: Ned på 5 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således:  2 stm sammen 4 gange og 2 X 2 stm 
sammen 1 gang når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
45. Omgang: Gentag 5. Omgang (5 krokodilleskæl) 
 
46. Omgang: Gentag 3. Omgang (30 masker) 
 
47. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
48. Omgang: Gentag 5. Omgang (5 krokodilleskæl) 
 
49. Omgang: Gentag 3. Omgang (30 masker) 
 
50. Omgang: Ned på 4 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således:  2 stm sammen 2 gange og 2 X 2 stm 
sammen 2 gange når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
51. Omgang: Gentag 5. Omgang (4 krokodilleskæl) 
 
52. Omgang: Gentag 3. Omgang (24 masker) 
 
53. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
54. Omgang: Gentag 5. Omgang (4 krokodilleskæl) 
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55. Omgang: Gentag 3. Omgang (24 masker) 
 
56. Omgang: Ned på 3 krokodilleskæl. 
Gentag omgang 4, dog skal der tages ind på stm rækken således:  2 stm sammen 1 gang og 2 X 2 stm 
sammen 2 gange når du hækler de 5 stm imellem V.  
 
57. Omgang: Gentag 5. Omgang (3 krokodilleskæl) 
 
58. Omgang: Gentag 3. Omgang (18 masker) 
 
59. Omgang: Gentag 4. Omgang 
 
60. Omgang: Gentag 5. Omgang (3 krokodilleskæl) 
 
61. Omgang: Gentag 3. Omgang (18 masker) 
 
62. Omgang: Ned på 8 masker på stm rækken således:  2 stm sammen hele rækken. Herefter en omgang 
fm. Sidste omgang hækles fm sammen 2 og 2.  
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Sølvkanter: 
Fm hækles rundt om krokodilleskæl på hver anden række. Der 
hækles fra retsiden af krokodilleskællet og nedefra og op.  
 
 
 
Hæft ender og fyld juletræet med bamsefyld 
 

Hækl en rund bund således: 
Magisk ring 12 stm i ringen (start med 3 lm = den første stm) 
Saml med km.  
Fortsæt med at hækle rundt i stm. Hver omgang afsluttes med 1 
km i 3. lm. I omgangens begyndelse. Øg hver omgang med 12 
masker og sørg for at rykke de masker du øger på så de ikke er 
lige ovenover hinanden.  
Sidste omgang = 84 masker. Bryd ikke garnet.  
 
 

 
 
Bunden hækles nu fast på juletræet med km hele vejen rundt.  
 
 

Hæft de sidste ender og form juletræet så det fremstår flot og rank 🎄🎄 
 
Du kan evt vælge at hækle flere træer i forskellige højder.  
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