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Bungee – Hunde/kattekurv 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Bungee XL 

 Hæklenål 40mm 

 Synål 

Køb garn og tilbehør her:  

http://shop.hobbii.dk/bungee-hund-

kat-kurv  

 

 

Forbrug:  

Stor: Ca. 2350 g. Bungee XL 

Lille: Ca. 1550 g. Bungee XL 

 

 

 

 

Mål: 

Stor:  Ca. 50 cm i diameter, og 20 cm høj.  

Lille: Ca. 38 cm i diameter, og 20 cm høj. 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Hstm: Halvstangmaske 

Km: Kædemaske 
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Opskrift:  

Der hækles i omgange og hver omgang startes med 1 lm. Denne erstatter IKKE nogen maske.  

Bunden:  

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

2. Lav 1 lm.  Hækl 2 fm i hver m rundt. Afslut med 1 km. (12) 

3. Lav 1 lm. Hækl ”1 fm, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. (18) Ved 

en lille kurv stoppes bunden her. 

 

4. Lav 1 lm. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Afslut med 1 

km. (24) Bunden er nu færdig. 

Siderne: 

1. Lav 1 lm. Drej nu arbejdet så der hækles ”udefra” og i modsatte retning.  

     
Hækl hstm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km (18/24). Der vil nu være dannet en kant (lænke) 

rundt om bunden, og siderne vil nu begynde at gå op ad.  

http://www.tantetråd.dk/


 

3 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 

     

2. Lav 1 lm. Hækl fm rundt i de næste 13/19 m, afslut med 1 km i næste m. Klip og hæft enden. 

Du finder en videotutorial til hvordan du hæfter enden her: https://youtu.be/vGDtE2VajXk  
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Vejledning – Samling af 2 nøgler  

Se også en videotutorial her: https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8  

 
1. Der følger sytråd med Bungee så du nemt kan 

samle dine nøgler. Dette kan gøres på 
følgende måde:  

 
2. Rul tuben lidt tilbage på den ene ende, så der 

ca. er 3-5 cm fyld.  
 

 
3. Klip fyldet væk.  

 
4. Træk tuben ned igen, og fold kanten af tuben 

inden i (det stykke der trevler). 

 
5. Kom nu den anden ende ind i tuben hvor du 

lige har fjernet fyldet.  

 
6. Sådan.  

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/-ZQ5sxnYYz8
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7. Sy nu enderne sammen med nål og tråd.  
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