
Beanie
by Me





1–a

2–a

3–a

4–a

5–a

5–c

5–b

5–d

1–b

2–b

3–b

5–e

Nr. 5: 021766

HÆKLET HUE – GRUNDOPSKRIFT:
Garnforbrug Molly/Luva (1 nøgle = 50 g)
Kort hue – ca. 2 nøgler
Lang hue – ca. 3 nøgler

Brug hæklenål nr. 5

Forkortelser:
Lm = luftmaske
Km = kædemaske
St = stangmaske

St hækles ned gennem begge maskebuer.

Tænk på ikke at holde garnet for stramt, for så bliver resultatet 
alt for tæt. Lav gerne en lille hækleprøve før du går i gang med 
selve huen.

HUE MEDIUM  
(omkreds ca. 56–60 cm)

Sådan gør du:
Slå 4 lm op og saml dem til en ring med 1 km.
Omgang 1: Hækl 2 lm og 10 st rundt om ringen (start hver om- 
gang med 2 lm og afslut med 1 km i den anden lm du lavede i 
starten af omgangen). 
Omgang 2: Hækl 2 st i hver st = 20 st.
Omgang 3: Hækl *2 st i de 2 følgende st, 1 st i st. Gentag * 
og slut med 2 st i de sidste 2 st = 34 st.  
Omgang 4: Hækl *5 st, 2 st i næste st. Gentag * og afslut med 
4 st = 39 st.
Omgang 5: Hækl *2 st, 2 st i næste st. Gentag * = 52 st. 
Omgang 6: Hækl *9 st, 2 st i næste st. Gentag * og afslut  
med 2 st = 57 st. 
Omgang 7–15: Hækl st i st = 57 st. Ca. 15 omgange giver en 
kortere hue. Hvis du vil have den længere, så fortsætter du bare 
med at hækle til ønsket længde. Prøv gerne huen efterhånden 
som du hækler.
Afslut med 1 km i den anden lm på foregående omgang. Træk 
tråden ind på bagsiden med en stoppenål og gør den fast.

HUE SMALL
(omkreds ca. 52–56 cm)

Hækl som til hue medium til og med omgang 5. Hækl derefter 
omgang 6–14 med en st i hver st = 52 st.

HUE LARGE 
(omkreds ca. 60–64 cm)

Hækl som til hue medium til og med omgang 6.  
Omgang 7: Hækl *13 st, 2 st i næste st. Gentag * 4 gange og 
slut med 1 st = 61 st.
Omgang 8–15: Hækl en st i hver st = 61 st.

STRIBET HUE
Skift farve på garnet når du begynder på en ny omgang.  
Klip den forrige omgangs tråd af ca. 10 cm fra arbejdet og lad 
den hænge. Lad en tråd på samme længde hænge på den nye 
omgang. Gør alle tråde fast på huens inderside når du er færdig 
med at hækle.
Flotte pomponer laver du nemt med værktøj til pomponer 
(714013).

Cool, sød, poset eller helt almindelig. Stribet, prikket, 
farve-strålende eller diskret. Smagen er forskellig, og 
vi synes, at din hue skal blive helt, som du gerne vil 
have den. Derfor giver vi dig en grundopskrift, som du 
så kan variere. Du vælger selv garn, farver, udseende 
og eventuel dekoration. Opskriften passer bedst til 
garnerne Molly og Luva, som vi har brugt her, og den 
kan varieres på mange måder. Hækl smalle eller brede 
striber og brug mange farver eller blot en. Eller hvad 
med en pompon på toppen? Det skal gerne blive en 
hue helt efter dit eget hoved!

SÅDAN HÆKLER DU:

2. Luftmaske: Masken sidder på hæklenålen. 
Slå om og træk gennem masken.

1. Start sådan: Lav en løkke og træk den over hæklenålen.

3. Saml luftmasker til en ring: Stik hæklenålen gennem den 
første luftmaske. Slå om og træk nålen tilbage gennem samtlige 
masker. Hækl den første omgang stangmasker fra hullet som 
dannes i midten af ringen.

4. Kædemaske: Du har en maske på hæklenålen. Træk nålen gen-
nem masken som du vil samle med. Slå om og træk nålen gennem 
begge masker.

5. Stangmaske: Du har en maske på hæklenålen. Slå om og træk nålen 
gennem maskebuen på foregående omgang. Slå om og træk nålen 
gennem maskebuen. Du har nu tre masker på nålen. Slå om og træk 
gennem de to første masker på nålen. Slå om og træk gennem de to 
sidste masker på nålen.714013


