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Filtet Tehætte  

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 8 

 Hobbii Snowstorm 

 Læderrem 18mm – 10 cm.  

 1 Nitte 

 Evt. hultang 

 

 

Mål: Ca. 33x24 cm 

 

Forbrug: Ca. 215g 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Km: kædemasker 
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Opskrift: -vejledning findes nederst i opskriften. 

1. Start med at slå 76 lm op. Saml med 1 km.  

2. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle lm omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

3. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

4. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

5. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

6. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

7. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

8. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

9. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

10. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl stgm i alle m omgangen rundt, og afslut med 1 km. (76) 

 

11. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 17m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i 

de næste 36m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i de sidste 18 m. Afslut med 1km. (74) 

 

12. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 17m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i 

de næste 35m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i de sidste 17 m. Afslut med 1km. (72) 

 

13. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 16m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i 

de næste 34m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i de sidste 17 m. Afslut med 1km. (70) 

 

14. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 16m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i 

de næste 33m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i de sidste 16 m. Afslut med 1km. (68) 

 

15. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 15m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i 

de næste 32m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 stgm i de sidste 16 m. Afslut med 1km. (66) 

 

16. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 14m. ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i 

alt 2 gange. Hækl 1 stgm i de næste 29 m.  ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 gange. 

Hækl 1 stgm i de sidste 14 m. Afslut med 1 km. (62) 

 

17. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 13m. ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i 

alt 2 gange. Hækl 1 stgm i de næste 27 m.  ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 gange. 

Hækl 1 stgm i de sidste 13 m. Afslut med 1 km. (58) 

 

18. Lav 1 lm (erstatter 1.fm). Hækl 1 fm i de næste 12m. ” Hækl 2 fm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 

gange. Hækl 1 fm i de næste 25m. ” Hækl 2 fm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 gange. Hækl 1 fm i 

de sidste 12 m. Afslut med 1 km. (54) Klip snoren og hæft enderne.  

 

19. Vend nu arbejdet på vrang. Og hækl nu toppen sammen med fm. Klip og hæft enden.  

Vend den om igen, så sammenhæklingen kommer inden i.  
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Filtning:  

Filtningen sker ved et alm vaskeprogram ved 40 grader i vaskemaskinen. – IKKE et kvik program eller 

lynvask.  Vask evt. med et håndklæde eller et par jeans. Er den ikke filtet helt nok, kan man med fordel 

give den en tur mere. Resultat af filtning kan variere fra vaskemaskine til vaskemaskine, og derfor kan 

det være en god ide at lave en lille prøve og teste inden.  

 

 

 
Sådan ser den ud inden filtning.  
Mål ca. 43x30 cm 

 
Efter filtning.  
Mål ca. 33x24cm 

 

 

 

Vejledning  

 

 
1. Start med at slå 76 lm op. Saml med 1 km.  

 

 
2. Lav 3 lm. De erstatter den 1. stgm. 
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3. Hækl stgm omgangen rundt, og afslut med 1 

km. (76) 
 

 
4. Gentag med stgm omgange til du har i alt 9 

omgange.  

 
5. Nu skal vi til at lave indtagning i hver side af 

arbejdet. Dette gøres på føgende måde. Lav 3 
lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de næste 
17m. Hækl 2 stgm sammen.  

 
6. Hækl 1 stgm i de næste 36m. Hækl 2 stgm 

sammen.  

 
7. Hækl 1 stgm i de sidste 18 m. Afslut med 1km. 

(74) 

 
8. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 17m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 
stgm i de næste 35m. Hækl 2 stgm sammen. 
Hækl 1 stgm i de sidste 17 m. Afslut med 1km. 
(72) 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

5 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 
 
 

 
9. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 16m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 
stgm i de næste 34m. Hækl 2 stgm sammen. 
Hækl 1 stgm i de sidste 17 m. Afslut med 1km. 
(70) 
 

 
10. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 16m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 
stgm i de næste 33m. Hækl 2 stgm sammen. 
Hækl 1 stgm i de sidste 16 m. Afslut med 1km. 
(68) 
 

 

 
11. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 15m. Hækl 2 stgm sammen. Hækl 1 
stgm i de næste 32m. Hækl 2 stgm sammen. 
Hækl 1 stgm i de sidste 16 m. Afslut med 1km. 
(66) 

 
12. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 14m. ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag 
”til” i alt 2 gange. Hækl 1 stgm i de næste 29 
m.  ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 
gange. Hækl 1 stgm i de sidste 14 m. Afslut 
med 1 km. (62) 
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13. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i de 

næste 13m. ”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag 
”til” i alt 2 gange. Hækl 1 stgm i de næste 27 m.  
”Hækl 2 stgm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 
gange. Hækl 1 stgm i de sidste 13 m. Afslut 
med 1 km. (58) 

 
14. Lav 1 lm (erstatter 1.fm). Hækl 1 fm i de næste 

12m. ” Hækl 2 fm sammen”. Gentag ”til” i alt 2 
gange. Hækl 1 fm i de næste 25m. ” Hækl 2 fm 
sammen”. Gentag ”til” i alt 2 gange. Hækl 1 fm 
i de sidste 12 m. Afslut med 1 km. (54) Klip 
snoren og hæft enderne. 

 

 
15. Vend nu arbejdet på vrang. Og hækl nu toppen 

sammen med fm. Klip og hæft enden 

 
Vend den om igen, så sammenhæklingen kommer 
inden i.  

Montering – Læderrem: 

 
1. Klip din læderrem til og lav hul i begge ender.  

 
2. Sæt remmen omkring kanten, og montere din 

med nitten.  
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3. Så er tehætten klar til brug 😊 
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