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Hæklet halsrør - Cream 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Cream Mælkegarn 

− Hæklenål nr. 7 

 

Mål: Ca. 32 cm højt og ca. 70 cm i omkredsen 

 
Forbrug: Ca. 140 g. (3nøgler)  

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Km: Kædemaske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Brstgm: Bagom relief stangmaske  

Frstgm: Forfra relief stangmaske 
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Mønsteret er deleligt med 8. Ønsker du halsrøret bredere i omkredsen tilføjer du blot flere luftmasker, 

men husk at antallet skal være deleligt med 8. 

 

Opskrift: Billedvejledning findes nederst i opskriften samt video tutorial her: 

https://youtu.be/ELAxgkqUFW8  

 

1. Slå 96 lm op, og saml dem til en ring med 1 km. 

2. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i alle lm omgangen rundt. Afslut med 1 km. (96 stgm) 

3. Lav 1 lm. Hækl “1 frstgm om de næste 4 m, 1 brstgm om de næste 4 m”. Gentag ”til” omgangen 

rundt, og afslut med 1 km. 

4. Nu gentages omgang 3. Lav 1 lm. Hækl “1 frstgm om de næste 4 m, 1 brstgm om de 

efterfølgende 4 m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. 

5. Nu forskydes mønsteret. Lav 1 lm. Hækl “1 brstgm om de næste 4 m, 1 frstgm om de 

efterfølgende 4 m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km.  

6. Nu gentages omgang 5. Lav 1 lm. Hækl “1 brstgm om de næste 4 m, 1 frstgm om de 

efterfølgende 4 m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km.  

Gentag omgang 3-6 i alt 8 gange.  

Hækl nu omgang 3-4 en gang mere.  

Lav 1 lm, og hækl nu fm hele vejen rundt. Afslut og hæft enden.  

Hækl nu 1 omgang fm på den anden side af tørklædet. Afslut og hæft enden.  
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Vejledning: Se også en video tutorial til mønsteret her: https://youtu.be/ELAxgkqUFW8  

Omgang 1  

 
1. Slå dine lm op, og saml dem til en ring med 1 

km.  

 

Omgang 2  

 
1. Lav 3 lm. (erstatter 1. stgm)  

 
2. Hækl stgm i alle lm hele vejen rundt og afslut 

med 1 km.  
Omgang 3  

 
1. Lav 1 lm. Nu hækles der 1 frstgm. Dette gøres 

omkring stgm under. Nålen her markerer at 
der skal hækles forfra omkring stgm stolpen.  

 

 
2. Sådan. Der er nu hæklet 1 frstgm.  
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3. Hækl 1 frstgm omkring næste stgm.  

 
4. Sådan. Der er nu hæklet 2 frstgm.  
 

 
5. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 stgm.  

 
6. Nu hækles der 1 brstgm omkring stgm under. 

Nålen her markerer at der skal hækles 
bagom stgm stolpen.  

 

 
7. Sådan. Der er nu hæklet 1 brstgm.  

 
8. Hækl 1 brstgm omkring næste stgm.  
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9. Sådan. Der er nu hæklet 2 brstgm.  

 
10. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 stgm.  
 

 
11. Nu gentages mønsteret. Hækl “1 frstgm om 

de næste 4 m, 1 brstgm om de efterfølgende 
4 m”. Gentag ”til” omgangen rundt. 

 

 
12. Afslut omgangen med 1 km.  

Omgang 4  

 
1. Nu gentages omgang 3. Lav 1 lm, og hækl 1 

frstgm omkring første stgm.  
 

 
2. Gentag og hækl 1 frstgm omkring de næste 3 

stgm.  
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3. Hækl 1 brstgm omkring næste stgm.  

 
4. Gentag og hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

stgm.  
 

 
5. Gentag mønsteret.  Hækl “1 frstgm om de 

næste 4 m, 1 brstgm om de efterfølgende 4 

m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Afslut med 

1 km.  

 

Omgang 5  

 
1. Nu forskydes mønsteret. Lav 1 lm. Hækl 1 

brstgm omkring første stgm.  

 
2. Gentag og hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

stgm.  
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3. Hækl frstgm omkring næste stgm.  

 
4. Gentag og hækl 1 frstgm omkring de næste 3 

stgm.  
 

  

 
7. Gentag mønsteret. Hækl “1 brstgm om de 

næste 4 m, 1 frstgm om de efterfølgende 
4 m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og 
afslut med 1 km.  

 

 

Omgang 6  

 
1. Nu gentages omgang 5. Lav 1 lm. Hækl 1 

brstgm omkring første stgm.  
 

 
2. Gentag og hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

stgm.  
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3. Hækl 1 frstgm omkring næste stgm.  

 
4. Gentag og hækl 1 frstgm omkring de næste 3 

stgm.  
 

 
5. Gentag mønsteret. Hækl “1 brstgm om de 

næste 4 m, 1 frstgm om de efterfølgende 4 

m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut 

med 1 km. Gentag nu omgang 3-6 som 

beskrevet i opskriften eller til du har det 

ønskede mål. 
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