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Suttesnor i Singlerib 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 2,5 

 Rainbow Cotton 8/4 eller Rainbow 

Organic 8/4 

 Clips 

 Adapter/suttering 

Forbrug:  

 Ca. 5-7 g. 

Mål:  

Pga. risiko for kvælning må en suttesnor aldrig 

være længere end 22 cm. inkl. clips og adapter. 

Vær opmærksom på, at suttesnoren kan hives 

længere, og bør laves lidt kortere end de 22 cm. 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Brstgm: Bagom relief stangmaske 

Frstgm: Forfra relief stangmaske 

Km: Kædemaske 
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Opskrift- Billedvejledning findes nederst i opskriften samt en video tutorial her: 

https://youtu.be/QYijLh54d3I  

 

1. Slå 9 masker op på din clips.  

2. Vend med 2 lm (erstatter 1. stgm). Hækl nu stgm i alle maskerne (9) 

3. Vend med 2 lm (erstatter den 1. alm. stgm). Hækl 1 frstgm, "1 brstgm, 1 frstgm". Gentag 

"til" rækken ud.  I vendemasken hækles 1 alm. stgm.  

4. Vend med 2 lm (erstatter den 1. alm. stgm). Hækl 1 brstgm, "1 frstgm, 1 brstgm". Gentag 

"til" rækken ud.  I vendemasken hækles 1 alm. stgm. 

Gentag række 3-4 til du har den ønskede længde. 

Hækl 5 rækker med alm. fm til montering  

 

 

 

Montering: 

 
1. Hækl 5 rækker med fm til montering af sutte 
adapteren.  
 

 
2. I revnen på adapteren indsættes fm stykket.   

 
3.Fold fm stykket ned og sy det fast til selve 
suttesnoren.   
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Vejledning: 

 
1. Start med at slå dine masker op på din clips. 
 

 
2. Vend med 2 lm, (erstatter 1. stgm). Hækl stgm 
rækken ud. 
 

 
3. Vend med 2 lm. Nu hækles 1 frstgm om 2. stgm 
stolpe på forrige række. Nålen her markerer 
hvordan hæklenålen skal ind omkring stgm 
stolpen forfra. 
 

 
4. Hækl 1 brstgm om næste stgm stolpe på forrige 
række. Nålen her markerer hvordan hæklenålen 
skal ned omkring stgm bagfra. 

 
5. Gentag skiftevis rækken ud.  I vendemasken 
hækles 1 alm. stgm.  
 

 
6. Vend arbejdet med 2 lm (erstatter 1. stgm). 
Hækl 1 brstgm. Nålen her markerer hvordan 
hæklenålen skal ned omkring stgm bagfra. 
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7. Hækl 1 frstgm. Nålen her markerer hvordan 
hæklenålen skal ind omkring stgm stolpen forfra. 

 
8. Gentag skiftevis rækken ud.  I vendemasken 
hækles 1 alm. stgm.  
 
 

 
9. Gentag skiftevis række 3-4 som beskrevet i 
opskriften.  
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