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Dekorationsbakker med rund 

læderbund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.5 

− Hobbii Ribbon  

− Go Handmade runde bunde str. 17, 20 

og 25 cm i diameter 

− ”Handmade” mærker 

− Evt. tekstil lim 

Størrelse: Lille (Mellem) Stor 

Mål: 

Lille: Bund ca. 20cm, Højde ca. 3,5cm.  

Mellem: Bund ca. 23cm, Højde ca. 3,5cm. 

Stor: Bund ca. 29cm, Højde ca. 3,5cm. 

 

 

 

Forbrug: Ca. 

Lille:75g 

Mellem: 95g 

Stor: 115g 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 

Mr: Magisk ring 

Bml: Bagerste maskelænke  

Dfm: Dyb fastmaske 
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Opskrift – Billedvejledning findes nederst i opskriften  

 

Lille:  

1. Hækl fm rundt i hullerne på bunden. Hækl 1 fm i første hul og 2 fm i resten af hullerne 

omgangen rundt. (75m) 

2. Hækl fm rundt i alle masker. (75m) 

3. Hækl fm i bml omgangen rundt. (75m) 

4. Hækl ”1 fm, 1 dfm”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 fm. (75m) 

5. Hækl ”1 dfm, 1 fm ”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 dfm. (75m) 

Gentag omgang 4 og 5 til du har 4 omgange med skiftevis fm og dfm, eller til du har den ønskede højde 

på din bakke Afslut med 1 omgang km. 

Klip garnet og hæft ender 

 

Mellem:  

1. Hækl 1 fm i første hul, og derefter 2 fm i alle andre huller. (87m) 

2. Hækl fm rundt i alle masker. (87m) 

3. Hækl fm i bml omgangen rundt. (87m) 

4. Hækl ”1 fm, 1 dfm”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 fm. (87m) 

5. Hækl ”1 dfm, 1 fm ”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 dfm. (87m) 

Gentag omgang 4 og 5 til du har 4 omgange med skiftevis fm og dfm, eller til du har den ønskede højde 

på din bakke. Afslut med 1 omgang km. 

Klip garnet og hæft ender 

 

Stor: 

1. Hækl 1 fm i første hul, og derefter 2 fm i de næste 3 huller.  ”Hækl 1 fm i næste hul, 2 fm i de 

efterfølgende 3 m”. Gentag omgangen rundt. (105m) 

2. Hækl fm rundt i alle masker. (105m) 

3. Hækl fm i bml omgangen rundt. (105m) 

4. Hækl ”1 fm, 1 dfm”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 fm. (105m) 

5. Hækl ”1 dfm, 1 fm ”. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 dfm. (105m) 

Gentag omgang 4 og 5 til du har 4 omgange med skiftevis fm og dfm, eller til du har den ønskede højde 

på din bakke. Afslut med 1 omgang km. 

Klip garnet og hæft ender 
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Vejledning: 

 
1. Hækl fm rundt i alle huller på bunden som 
beskrevet i opskriften.  

 
2. Sådan. 
 

 
3. Hækl 1 omgang med fm rundt i alle masker.  
 

 
4. Nu hækles der fm i bml. Nålen markerer hvor 
din fm skal hækles.  
 

 
5. Sådan.   
 

 
6. Gentag omgangen rundt med fm i bml.  
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7. Nu hækles der skiftevis fm og dfm. Start med 
en fm.  
 

 
8. Hækl 1 dfm i næste m. Nålen her markerer 
hvor din dfm skal hækles.   
 

 
9. Sådan. Der er nu hæklet 1 fm og 1 dfm.  
 

10. Hækl 1 fm i næste m.  
 

 
11. Hækl 1 dfm i næste m. Nålen markerer hvor 
din dfm skal hækles.  
 

 
12. Sådan.   
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13. Gentag omgangen rundt med fm og dfm. 

Afslut omgangen med 1 fm.   
 

 
14. Nu skal der hækles skiftevis dfm og fm. Hækl 

1 dfm i næste m. Nålen markerer hvor din dfm 
skal hækles.  
 

 
15. Sådan.  

 

 
16. Hækl 1 fm i næste m.   

 
17. Hækl 1 dfm i næste m. Nålen markerer hvor 

din dfm skal hækles.  
 

 
18. Sådan.  
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19. Hækl 1 fm i næste m.   

 

 
20. Gentag omgangen rundt med skiftevis dfm og 

fm. Afslut omgangen med 1 dfm.  Gentag disse 
rækker som beskrevet i opskriften. Afslut med 
en omgang km. Klip garnet og hæft ender.  

 
 

 

Lim eller sy ”Handmade” mærket fast på bakken.  
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