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Sommer Shopper – Cotton 1 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 5,5 

− Mayflower Cotton 1 – Det hækles med 

dobbelt tråd. 

− Maskemarkør 

 

Mål: Målt fladt 

Ca. 37 cm bred, Ca. 36 cm dyb, og 67 cm i 

længden med hank.  

Forbrug: Ca. 260g (6 nøgler) 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Sm: Sammen 

Km: kædemasker 
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Opskrift – Billedvejledning findes nederst i opskriften 

Bund: - Der hækles i spiral med dobbelt tråd.  

Obs: Udtagningerne kan evt. forskydes så bunden bliver mere rund 

1. Lav en mr, og hækl 8 fm i ringen, og stram til. (8) 

2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (16) 

3. Hækl ”1 fm i næste m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (24) 

4. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (32) 

5. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (40) 

6. Hækl ”1 fm i de næste 4 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (48) 

7. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (56) 

8. Hækl ”1 fm i de næste 6 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (64) 

9. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (72) 

10. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (72) 

11. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (80) 

12. Hækl ”1 fm i de næste 9 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (88) 

13. Hækl ”1 fm i de næste 10 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (96) 

14. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (96) 

15. Hækl ”1 fm i de næste 11 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (104) 

16. Hækl ”1 fm i de næste 12 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (112) 

17. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (112) 

18. Hækl ”1 fm i de næste 13 m, 2 fm i næste”. Gentag ”til” omgangen rundt. (120) 

 

 
19. Hækl fm i alle masker rundt. (120) 

20. Hækl fm i alle masker rundt. (120) 

21. Hækl fm i alle masker rundt. (120) 

22. Hækl fm i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (120) 
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Mønster/siderne 

Siderne er hæklet i mønster med krydset stangmasker. Der hækles i omgange og afsluttes med 1 km i 

den øverste af de 3 lm som omgangen starter med.  

23. -38. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm i m til højre for de 3 lm. ”Spring 1 m over, og hækl 

1 stgm, hækl 1 stgm i den m der er blevet sprunget over”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut 

med 1 km i den øverste af de 3.lm omgangen er startet med.  

39. Lav 1 lm. Hækl fm i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (120) 

40. Lav 1 lm. Hækl fm i alle masker rundt. Afslut med 1 km. (120) 

 

 

 

Vejledning – Mønster:  

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

 
2.  Hækl 1 stgm i m til højre for de 3 lm. Det er 

masken som nålen her markerer.  
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3. Sådan. Der er nu hæklet krydset stgm.  

 
4. Spring 1 m over. Hækl 1 stgm i næste m. Det 

er den m nålen her markerer.  
 

 
5. Nu hækles der 1 stgm i m der er blevet 

sprunget over. Det er den m nålen her 
markerer.  

 
6. Sådan. Gentag ”Spring 1 m over, og hækl 1 

stgm, hækl 1 stgm i den m der er blevet 

sprunget over” omgangen rundt  

 

 
7. Afslut med 1 km i den øverste af de 3.lm 

omgangen er startet med. 
 

 
8. Sådan. Der er nu hæklet 1 omgang med 

mønster.  
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9. Denne omgang gentages i alt 16 gange. 

 
10. Hækl 2 omgange med fastmasker.  

 
 
 

 

Hank:  

1. Lav 1 lm og hækl 1 fm i de næste 18 m. (18) 

 

2. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 18 m. (18) 

3. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 18 m. (18) 

4. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm sm, 1 fm i de næste 14 m, 2 fm sm. (16) 

5. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 16 m. (16) 

6. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 16 m. (16) 

7. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm sm, 1 fm i de næste 12 m, 2 fm sm. (14) 

8. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 14 m. (14) 

9. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 14 m. (14) 

10. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm sm, 1 fm i de næste 10 m, 2 fm sm. (12) 

11. – 80. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 12 m. (12) 

81. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm i første m. 1 fm i de næste 10 m, 2 fm i sidste m. (14) 

82. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 14 m. (14) 

83. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 14 m. (14) 

84. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm i første m. 1 fm i de næste 12 m, 2 fm i sidste m. (16) 

85. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 16 m. (16) 

86. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 16 m. (16) 
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87. Vend med 1 lm. Hækl 2 fm i første m. 1 fm i de næste 14 m, 2 fm i sidste m. (18) 

88. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 18 m. (18) 

89. Vend med 1 lm. Hækl 1 fm i de 18 m. (18) Klip garnet men efterlad en lang snor til montering.  

  
 

Montering:  

 
1. Nu skal den anden side af hanken monteres. 

På hver side af hanken du netop har hæklet, 
skal der være 42 masker til den anden side af 
hanken. Indsæt 2 maskemarkøre. 

 

 
2. Du skulle du gerne have 18 masker mellem de 

to maskemarkøre. Her skal hanken syes fast.  

 
3. Sy hanken fast, klip garnet og hæft ender.  
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Kant: 

Hækl nu en fm kant rundt om hanken, og km langs kanten på tasken. Gentag dette på den anden side 

af hanken/tasken. Hæft ender.  

 
1. Start i venstre side hvor hanken starter.  

 
2. Hækl fm langs hele hanken.  
 

 
3. Hækl nu km langs taskens kant. Klip garnet og 

hæft ender.  

 
4. Gentag dette på den anden side af tasken.  
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