
 

1 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 

 Velvet Babytæppe 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 4.5 (Hækler du stramt 

kan du med fordel gå en str. op i nål.) 

 Mayflower Velvet i 3 farver. 

Køb garnet her 

http://shop.hobbii.dk/velvet-babytaeppe  

Mål: Ca. 85x75 cm. Kan laves i dit ønskede 

mål. 

 

Forbrug:  

 Grå (Farve 1) ca. 130g. 

 Rosa Pudder (Farve 2) ca. 170g. 

 Natur (Farve 3) ca. 120g. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 

Km: Kædemaske 

 

Mønster/størrelse: 

Mønsteret er deleligt med et lige antal masker 

Ønsker du tæppet bredere end 75 cm ligges blot et 

lige antal luftmasker til din luftmaskerække. 

Ønskes tæppet længere end 85 cm, fortsættes 

rækkerne til du har dit ønskede mål. 

http://www.tantetråd.dk/
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Opskrift:  -Billedvejledning nederst i opskriften. 

 

 Start med en luftmaskerække med 100 luftmasker med farve 1. 

1. I 4. lm fra nålen hækles nu 1 hstm, 1 lm, 1 hstm. ”Spring 1 lm over, og hækl 1 hstm, 1 lm, 1 hstm 

i næste lm”. Gentag ”til” rækken ud. Når du har 2 lm tilbage, springes 1 lm over og der hækles 1 

hstm i sidste lm.  

2. Vend arbejdet med 2 lm. Nu hækles der ”1 hstm, 1 lm, 1 hstm” i alle lm-mellemrum i v-

maskerne på forrige række. Gentag ”til” rækken ud, og hækl 1 hstm i sidste maske.  

Række 2 gentages så du har i alt 84 rækker, eller dit ønskede mål.  

Der er hæklet skiftevis 3 rækker med farve 1, 3 rækker med farve 2, og 3 rækker med farve 3.  

 

 

 

Vejledning: 

 
1. Start med at slå din luftmaskerække op. De 
første masker hækles i 4.lm fra nålen. Nålen her 
markere hvilken lm. 

 
2. Hækl ”1 hstm, 1 lm, 1 hstm” i 4.lm fra nålen. 

http://www.tantetråd.dk/
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3. Spring 1 lm over.  

 
4. Hækl ”1 hstm, 1 lm, 1 hstm” i næste lm. 
 

 
5. Spring 1 lm over. Og gentag nu ” 1 hstm, 1 lm, 1 
hstm, spring 1 lm over” rækken ud.  
 

 
6. Når du har 2 lm tilbage, springes 1 lm over og 
der hækles 1 hstm i sidste lm. 

 
7. Der er nu hæklet første række. 

 
8.Vend arbejdet med 2 lm. Nu hækles der ”1 hstm, 
1 lm, 1 hstm”  i alle lm-mellemrum på forrige 
række.  
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9. Hækl ”1hstm, 1 lm, 1 hstm” i første lm-
mellemrum. 
 

 
10.  Gentag i næste lm- mellemrum ”1hstm, 1 lm, 
1 hstm”. 

 
11. Gentag rækken ud. I sidste maske hækles 1 
hstm. 

 
12. Denne række gentages til du har det ønskede 
mål eller i alt 84 rækker.  

 

 

Kant: 

Kanten er hæklet med farve 2.  

1. Hækl 1 omgang med fm rundt om hele tæppet. I hjørnerne hækles 3 fm i samme maske, for at 

give en fin runding. Afslut med 1 km.  

2. Lav 2 lm og hækl nu stgm hele vejen rundt. I hjørnerne hækles der ”2stgm, 1 lm, 2 stgm”. Afslut 

med 1 km. 

3. Lav 1 lm. Hækl nu fm hele vejen rundt. I hjørnerne hækles der 3 fm. Afslut med 1 km.  
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