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Valket Pung  

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 7 

− Happy sheep Woolpower 

− Håndledsrem  

− Lynlås 20 cm 

− Handmade mærke 

− Evt. wonderclips 

Mål:  Ca. 19 x 11 cm efter filtning 

Hæklefasthed:  

13 m x 10 rk = 10 x 10 cm før filtning 

Forbrug: Ca. 70g pr. stk.  

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 
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Opskrift:  

Start med at slå 33 lm op.  

1. I 2. lm fra nålen hækles 1 hstm. Hækl hstm i alle lm rækken ud (32) 

2. Vend med 1 lm. Hækl hstm rækken ud (32) 

Gentag række 2 til du har i alt 31 rækker.  Klip garnet og hæft ender. 

 

Montering:  

 
1. Fold dit stykke på midten.  

 
2. Nu syes den ene side sammen med små sting 

op langs siden.  
 

 
3. Sådan. Hæft enderne.  

 
4. Gentag på den anden side.  
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Filtning:  

Filtning varierer fra maskine til maskine og er derfor vejledende. 

Vaks pungen ved et alm. vaskeprogram ved 60 grader i vaskemaskinen. (Ikke kvik program eller kort 

vask.) Er den ikke filtet nok, kan man med fordel give den en tur mere. Denne er vasket ved en alm. 60 

graders vask (80 minutters vask med 1400 omdrejninger).  

Ret den ud/form den som du vil have den skal se ud, mens den er våd. Lad den tørre. 

Før filtning 

 

Efter filtning 

 
 

Montering af tilbehør:  

 
1. Sy lynlåsen fast i åbningen. Du kan med fordel 

bruge wonderclips til at holde lynlåsen på 
plads. 

 
2. Sådan.  
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3. Sy d-ringen fra håndledshanken fast øverst i 

den ene side.  

 
4. Nu kan du haspe hanken på.  

 
5. Sy evt. et lille ”Handmade” mærke på.  
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