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Stor juleskjuler med hjerte 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 5 

 Hobbii Ribbon  

 Sølv hjerte 

Køb garn og tilbehør her:  

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

juleskjuler-med-hjerte  

Mål: Ca. 16 cm i diameter. Højde ca. 16cm. 

 

Forbrug: Ca. 250g rød 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Dfm: Dyb fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Km: kædemasker 

 

Ændre størrelse: Ønsker du din skjuler 

større, gøres dette ved at fortsætte 

udtagningerne til du har den ønskede 

størrelse på din bund. Derefter hækles 

siderne så høje som du nu ønsker de skal 

være.  

 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/haeklet-stor-juleskjuler-med-hjerte
http://shop.hobbii.dk/haeklet-stor-juleskjuler-med-hjerte
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Opskrift: -vejledning findes nederst i opskriften. 

Obs: 1 lm erstatter IKKE første maske.  

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 1km. (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 3m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (30)  

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

km. (36)  

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

km. (42)  

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

km. (48)  

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

km. (54)  

10. Lav 1lm. 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 til du har i alt 13 omgange med dfm, eller til du har den ønskede højde 

på din kurv. Afslut din skjuler med 1 omgang km. Afslut og hæft ender. 

 

Sæt en potte eller krukke i, og din skjuler er nu klar til brug.  

 

 

http://www.tantetråd.dk/
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Vejledning  

 
1. Her din bund netop afsluttet med en omgang 

fm i bml efterfulgt af 1 km. Fra nu af hækles 
der i spiral.  

 
2. Hækl 1 omgang fm.  

 
3. Der skal nu hækles 1 omgang dfm. Dfm er alm. 

Fm men som er hæklet dyb. Dvs. at den 
hækles i fm omgangen under hvad du normalt 
ville hækle din fm i. Nålen her markerer hvor 
din første dfm skal hækles.  

 

 
4. Sådan. Der er nu hæklet 1 dfm. 
 

 
5. Nu hækles der igen 1 dfm. Nålen her markerer 

hvor din næste dfm skal hækles.  
 

 
Sådan.  
 

http://www.tantetråd.dk/
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6. Gentag med dfm omgangen rundt.   

 
7. Nu hækles der helt alm fm.  

 
8. Gentag med fm omgangen rundt.   

 
9. Nu hækles der igen en omgang med dfm. 

Nålen her markerer hvor din første dfm skal 
hækles 

 

 
10. Sådan.   

 
11. Nu hækles der igen 1 dfm. Nålen her markerer 

hvor din næste dfm skal hækles. 
 

http://www.tantetråd.dk/
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12. Sådan. 

 
13. Gentag nu med dfm omgangen rundt. 
  

 
14.  Gentag omgang 11 og 12 til du har i alt 13 

omgange med dfm, eller til du har den 
ønskede højde 

 

 
15. Afslut med 1 omgang km.  

 
16. Sy hjertet på.  
 

 

 

http://www.tantetråd.dk/

