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Små hængekurve - Cotton 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 3,5 

− Rainbow Cotton 8/4 – Dobbelt tråd eller 

Rainbow Cotton 8/8 – Enkelt tråd 

 

 

Mål: Bund: 9,5 cm i diameter. Højde: 8,5 cm.  

 

Forbrug:  Ca. 60g  

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Hstm: Halvstangmaske 

Km: Kædemaske 
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Opskrift – Vejledning findes nederst i opskriften.  

 - Der hækles med dobbelt tråd 8/4 eller enkelt tråd 8/8 

Bund_ 

1. Lav en magisk ring og hækl 6 fm ned i ringen (6) 

2. Hækl 2 fm i hver. (12) 

3. Hækl ”1 fm, og 2 fm i næste m”.  Gentag ”til” omgangen rundt. (18) 

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

5. Hækl ”1 fm i de næste 3 m, og 2 fm i næste m.”  Gentag ”til” omgangen rundt. (30) 

6. Hækl ”1 fm i de næste 4 m, og 2 fm i næste m.” Gentag ”til” omgangen rundt. (36) 

7. Hækl ”1 fm i de næste 5 m, og 2 fm i næste m.” Gentag ”til” omgangen rundt. (42) 

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

9. Hækl ”1 fm i de næste 7 m, og 2 fm i næste m.” Gentag ”til” omgangen rundt. (54)  

10. Hækl ”1 fm i de næste 8 m, og 2 fm i næste m.”  Gentag ”til” omgangen rundt. (60) 

11. Hækl ”1 fm de næste 9 m, og 2 fm i næste m.” Gentag ”til” omgangen rundt. Afslut med 1 km. 

(66) 

 

Sider:  

1. Lav 1 lm. Hækl fm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km.   

2. Lav 1 lm. Hækl hstm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. hstm.  

3. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1.fm.  

Gentag omgang 2 og 3 i alt 6 gange, eller til du har den ønskede højde.  

 

Fold/kant:  

Vend/drej nu kurven, så du hækler indefra kurven og ud. 

1. Lav 1 lm. Hækl hstm i bml omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. hstm.  

2. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. fm.  

3. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. fm. 

4. Lav 1 lm. Hækl hstm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. hstm.  

5. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. fm.  

6. Skift til en kontrastfarve. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt. Afslut med 1 km i 1. fm. Klip 

garnet og hæft ender.  

Fold nu kanten ned over kurven.  
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Ophæng:  

Lav 21 lm. I 2. lm fra nålen hækles 1 km. Hækl km i alle lm. Klip garnet og efterlad en snor til 

montering. Sy ophænget på kurven som vis herunder:  

  
 

 

 

 

 

Vejledning: 

 
1. Her er din bund netop hæklet færdig og 

afsluttet med 1 km.  

 
2. Lav 1 lm, og hækl nu fm i bml. Nålen her 

markerere lænken.  
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3. Hækl fm i bml omgangen rundt og afslut med 

1 m.  
 

 
4. Lav 1 lm.  

 
5. Hækl 1 hstm.  

 

 
6. Hækl hstm omgangen rundt og afslut med 1 

km.  
 

 
7. Lav 1 lm.  

 
8. Hækl 1 omgang fm og afslut med 1 km.  
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9. Gentag disse 2 omgange som beskrevet i 

opskriften.  
 

 
10. Vend/drej nu kurven, så du hækler indefra 

kurven og ud. 
 

 
11. Lav 1 lm, og hækl hstm i bml omgangen rundt.  

 

 
12. Afslut med 1 km.  

 
13. Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut 

med 1 km.  

 
14. Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut 

med 1 km. 
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15. Lav 1 lm og hækl hstm omgangen rundt. 

Afslut med 1 km.  

 
16. Lav 1 lm, og hækl fm omgangen rundt. Afslut 

med 1 km. 

 
17. Skift til en kontrastfarve. Lav 1 lm og hækl fm 

omgangen rundt. Afslut med 1 km. Klip garnet 
og hæft ender.  

 
18. Fold nu kanten ned over kurven, og montere 

ophæng.  
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