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Cotton julekurv 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 4 

 Rainbow Cotton 8/4 

 4 Nitter 6-9 mm. 

 21 cm læderrem 18 mm. 

 28 cm læderrem 18 mm. 

Køb garn og tilbehør her: 

http://shop.hobbii.dk/haeklet-cotton-

julekurv-laederrem  

Mål:  

 Lille:  Bund 8 cm. i diameter, 7 cm høj. 

 Stor: Bund 10 cm. i diameter, 8,5 cm høj. 

Forbrug:  

 Lille: Ca. 50 g. 

 Stor: Ca. 75 g. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Dfm: Dyb fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Km: Kædemaske 
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Opskrift: 

 Der hækles med 3 tråde. 

1. Lav en mr og hækl 6 fm ned i ringen. Afslut med 1 km. (6) 

2. Lav 1 lm. Hækl 2 fm i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (12) 

3. Lav 1 lm. Hækl "1 fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 km. (18) 

4. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 2 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (24) 

5. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 3 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (30)  

6. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 4 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (36) 

7. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (42) – Ved en lille kurv springes nu videre til omgang 10.  

8. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 6 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (48) 

9. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 7 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (54) 

10. Lav 1 lm. Denne omgang hækles i bml, uden udtagninger. Afslut med 1 km. (54) 

11. Nu hækles der i spiral. Hækl 1 omgang fm. (54) 

12. Denne omgang hækles der dfm hele vejen rundt. (54) 

Nu gentages omgang 11 og 12 i alt 6 gange ved den lille kurv, og i alt 8 gange ved den store kurv. Eller 

til du har den ønskede højde på din kurv. 

Afslut med en omgang km. Klip og hæft enderne. 

Klip din læderrem til så du har et tykke på 21 cm, samt et stykke på 16 cm. Rund det evt. lidt i 

hjørnerne. Lav hul til nitterne og montér den på kurven lige under sidste omgang dfm.  
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Vejledning: 

 
1. Her ses bunden hvor sidste omgang med 
udtagninger er hæklet. 
 

 
2. Lav 1 lm, og hækl nu en omgang med fm i 
bagerste maskelænke. Det er den lænke som 
nålen her markerer. 
 

 
3. Afslut omgangen med 1 km.  
 

 
4. Nu hækles der i spiral. Hækl 1 omgang med 
fm. 
 

 
5. Nu skal der hækles en omgang med dfm. Dfm 
hækles i fastmasken under den maske du normalt 
ville hækle din maske i. Det er den maske nålen 
her markerer. 

 
6. Her er der netop hæklet den første dfm. 
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7. Næste dfm hækles på samme måde. Nålen her 
markerer at der igen hækles i masken under den 
du normalt ville hækle næste maske i. 
 

 
8. Sådan. Der er nu hæklet 2 dfm. 

 
9. Gentag dfm hele vejen rundt. 

 
10.  Næste omgang hækles der fm. 
 

 
11. Nu gentages en omgang dfm. Nålen her 
markerer hvor din først dfm skal hækles.  
 

12. Hækl dfm omgangen rundt.  
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13. Gentag rækkerne til du har den ønskede højde 
på din kurv.  
 

 
13. Afslut med en omgang km.  

 
14. Klip læderrem til, og lav hul i begge ender.  

 
15. Monter din læderrem.  
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