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Bowle– Mix Stitch 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Km: Kædemaske 

Fm: Fastmaske 

Bml: Bagerste maskelænke 

Dfm: Dyb fastmaske 

 

 

 

Materialer: 

− Ribbon  

− Hæklenål 5 

 

Mål: 15 cm i diameter, 9 cm høj 

Forbrug:  

Fv.A: 120g – Fv.B: 30g 
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Opskrift: - Der er billedvejledning nederst i opskriften. 

1. Med farve A. Lav en mr, og hækl 8 fm i ringen. (8) 

2. Hækl 2 fm i alle m omgangen rundt. (16) 

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

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

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

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

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

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

9. Hækl ”1 fm i de første 7 m, 2 fm i næste m”. Gentag ”til” i alt 7 gange. Hækl 1 fm i de sidste 8 m (71) 

10. Hækl fm i bml omgangen rundt. (71) 

11. Hækl ” 1 dfm i første m, 1 fm i bml i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Omgangen slutter med 

1 dfm. 

12. Hækl ”1 fm i bml i første m, 1 dfm i næste m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Omgangen slutter med 

1 fm i bml.  

Gentag omgang 11 og 12 til du har i alt 9 omgange i højden. Skift til farve B og hækl 1 omgang mere 

med skiftevis fm i bml og dfm. Hækl 1 omgang fm og afslut med 1 omgang km. Klip garnet og hæft 

ender.  

 

 

 

 

Vejledning:  

 

1. Her er din bund netop færdig, og der skal nu 

hækles fm i bml. Nålen her markerer hvilken 

lænke din fm skal hækles i.  

 

2. Sådan.  
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3. Hækl fm i bml omgangen rundt.  

 

4. Hækl 1 dfm i næste m. En dfm er en alm. Fm 

men som hækles ned omkring masken. Nålen 

her markerer hvor din dfm skal hækles.  

 

 

5. Sådan.  

 

6. Hækl 1 fm i bml i næste m. Nålen her 

markerer hvor din fm skal hækles.  

 

7. Sådan.  

 

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

din dfm skal hækles.  
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9. Sådan.  

 

10. Hækl 1 fm i bml i næste m. Nålen markerer 

hvor din fm skal hækles.  

 

11. Sådan.  

 

12. Hækl ” 1 dfm i første m, 1 fm i bml i næste 

m”. Gentag ”til” omgangen rundt. Omgangen 

slutter med 1 dfm. 

 

13. Nu hækles der 1 fm i bml. Nålen markerer 

hvor din fm skal hækles.  

 

14. Sådan.  
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15. Hækl 1 dfm i næste m. Nålen markerer hvor 

din dfm skal hækles.  

 

16. Sådan.  

 

17. Hækl ”1 fm i bml i første m, 1 dfm i næste m”. 

Gentag ”til” omgangen rundt. Omgangen 

slutter med 1 fm i bml.  

 

 

18. Gentag omgangene som beskrevet i 

opskriften. Afslut med 1 omgang fm 

efterfulgt af en omgang km. Klip garnet og 

hæft ender.  
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