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INSTRUKTION

Sådan hækler du en magisk ring:
Lav en løs garnløkke og hækl masker 
rundt om løkken og garnenden.  
Når du har det ønskede antal masker, 
træk i garnenden, så du trækker  
midten sammen.

Opskrift
Hæklet stjerne
1. omg: 5 fm i mr (5).
2. omg: 5 fm-udt (10).
3. omg: (1 fm, 3 lm, 1 fm I 2. lm fra 
hæklenålen, 1 fm, 1 fm i nm) 5 x.
4. omg: (3 fm, 3 fm i spidsen, 2 fm) 5 x.
Luk af.

Hæklet hjerte
1. omg: 6 fm i mr (6).
2. omg: (1 fm, 3 fm i nm) 3 x (12).
3. omg: 2 fm, 3 fm i nm, (3 fm, 3 fm i nm)  
2 x, 1 fm (18).
4. omg: 3 fm, 6 stgm i nm, spring 1 m 
over, 1 hstgm, 1 km, 1 hstgm, spring 1 m 
over, 6 stgm i nm, 5 fm, 3 fm i nm, 2 fm.
5. omg: 3 fm, (1 fm-udt, 1 fm) 3 x, 1 km, 
spring 1 m over, 1km, (1 fm, 1 fm-udt)  
3 x, 6 fm, 3 fm i spidsen, 3 fm.
Luk af.

Afstivning
Tag en lille skål, og kom ca 2 spsk. 
laklim i. Kom derefter samme mænge 
vand i.

Spænd de hæklede stjerner og  
hjerter ud på en skummåtte eller et 
stykke tykt pap og fastgør dem med 
knappe nåle.
Dup med en finger den fortyndede lim 
ud over. Den skal være helt våd.
Drys med glitter og lad dem tørre før 
nålene fjernes.

Kom derefter lidt fortyndet lim på 
modsatte side og drys igen med glitter.  
Lad dem tørre helt.

Klip en tråd ca. 15 cm og tråd nålen.
Stik nålen gennem toppen og bind en 
knude på enderme. Klip trådenden til.

Hæklet hjerte og stjerne
I samarbejde med Josefine Bjørn Knudsen

Materialer 
Hæklenål: Str. 2,5.
Panduro Garn Cotton 8/4 - Hvid
Nål, Saks
Laklim medium
Strø glitter
Knappenåle + skummåtte/ tykt pap

Forkortelser
fm = fastmaske
hstgm = halv stangmaske
km = kædemaske
lm = luftmaske
mr = magisk ring
omg = omgang
stgm = stangmaske 
udt = udtagning


