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Ribbon kurve med læderhank i 3 størrelser 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr.  6 

 Hobbii Ribbon 

 2 x 25 cm læderrem 25 mm 

 2x18 cm læderrem 18 mm 

 2x16 cm læderrem 18 mm 

 12 stk. 9 x 9 Nitter 

Mål: Ca. 

 Stor: Diameter 24 cm, Højde 16 cm.  

 Mellem: Diameter 20 cm, Højde 13 cm. 

 Lille: Diameter 16 cm, Højde 10 cm. 

 

 

Forbrug: Ca.  

 Stor: 330 g.  

 Mellem: 230 g.  

 Lille: 160 g. 

  

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 

Mr: Magisk ring 

Bml: Bagerste maskelænke  

Ks: Knit stitch  
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Opskrift: Du finder en billedvejledning nederst i opskriften samt en video tutorial til knit stitch (Ks) 

her: https://youtu.be/Sb4lrmp41A4  

Du kan med fordel forskyde udtagningerne, så bunden ikke bliver ”kantet” – Du kan se en video 

tutorial til, hvordan du forskyder dine udtagninger her: https://youtu.be/B5hIZ6NP-JI  

 

Stor:  

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, og 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) 

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

med 1 km. (42) 

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

med 1 km. (54) 

10. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (60).  

11. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 9 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (66) 

12. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 10 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (72) 

13. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 11 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (78) 

14. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 12 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (84) 

15. Lav 1 lm. Hækl nu fm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km. (84) 

16. Lav 1 lm. Hækl nu ks i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (84) 

 

Gentag omgang 16 i alt 21 gange, eller til du har den ønskede højde på din kurv. 

Afslut med en omgang km. Klip og hæft enden. 
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Mellem:  

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, og 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) 

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

med 1 km. (42) 

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

med 1 km. (54) 

10. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (60).  

11. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 9 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (66) 

12. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 10 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (72) 

13. Lav 1 lm. Hækl nu fm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km. (72) 

14. Lav 1 lm. Hækl nu ks i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (72) 

 

Gentag omgang 14 i alt 17 gange, eller til du har den ønskede højde på din kurv. 

Afslut med en omgang km. Klip og hæft enden. 

 

Lille:  

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, og 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) 

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

med 1 km. (36) 
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7. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 5 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km. (42) 

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

med 1 km. (54) 

10. Lav 1 lm. Hækl "1 fm i næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. Afslut 

med 1 km (60).  

11. Lav 1 lm. Hækl nu fm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km. (60) 

12. Lav 1 lm. Hækl nu ks i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (60) 

 

Gentag omgang 12 i alt 13 gange, eller til du har den ønskede højde på din kurv. Afslut med en omgang 

km. Klip og hæft enden.  

 

 

 

Hank: 

Lav et hul i hver ende af din læderrem til nitten.  

Stor: Montér hanken i omgang 34 med 6 maskers mellemrum. Gentag i modsatte side af kurven. 

Mellem: Montér hanken i omgang 28 med 6 maskers mellemrum. Gentag i modsatte side af kurven. 

Lille: Montér hanken i omgang 22 med 4 maskers mellemrum. Gentag i modsatte side af kurven.  
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Vejledning: 

 
1. Her stoppes udtagningerne.  

 
2. Lav 1 lm. Denne omgang hækles i bml. 
Det er den maskelænke nålen her 
markerer.  
 

 
3. Hækl fm i bml omgangen rundt. 

 
4. Afslut omgangen med 1 km 
 

 
5. Lav 1 lm. Nu hækles der ks. Ks er alm. fm, men som 
hækles i "v’et" under maskens lænker. 
 

 
6. Her er den første ks hæklet ned i "v’et". 
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7. Gentag i næste maskes "V".  
 
 

 
8. Gentag omgangen rundt, og afslut med 1 
km. 
 

 
9. Lav 1 lm. 10. Hækl ks i alle masker rundt.  

 

 
11. Sådan gentages omgangene til du har den ønskede 
højde på din kurv. 
 

 
12. Afslut kurven med en omgang Km. 
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13. Montér hanken på hver side af kurven. 
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