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Hæklet halsedisse 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 5 eller 6 

• 3 nøgler drops melody + 2 nøgler drops kid silk 

(Andet garn, passende til nål 6 kan også anvendes. Vær dog OBS på hvor meget garnet kan give sig. 

Hvis ikke det kan give sig nok, risikere du en krave, som du ikke kan trække ned over hovedet) 

• Elastiktråd 

• Saks 

• Garnnål 

Forkortelser: 

m = maske  

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

bm = bagerste maskeled 

sm = sammen 
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Inden du går i gang: 

• Hækler du meget løst, bør du bruge en nål 5 til opskriften. Hækler du meget fast, bør du gå en 

nålstørrelse op til en nål 6. 

• Vær OBS på at kraven i opskriften bukkes rundt to gange, for at gøre den ekstra tyk og tæt. Ønskes 

der kun et buk på kraven, bør du slå 45 lm op i stedet for de 70 som er oplyst i opskriften.  

• Opskriften er lavet således At kraven sidder meget tæt om halsen, da jeg personligt hader kraver 

der er for løse, fordi jeg ikke syntes at de varmer nok.  

• Opskriften er i to størrelser. Ekstra small/small og medium/large. Er du i tvivl om hvilken du bør 

vælge, vælg da den største, da de som tidligere nævnt er hæklet meget tætte. 

 

• Grøn farve: ekstra small/small 

Rød farve: medium/large 

 

• Der hækles i dobbelttråd. 1 tråd melody og 1 tråd kidsilk 

 

Opskriften 

Kraven: 

1. Slå 70 lm. op, + 3 lm til at vende med. 
2. Hækl 1 stgm i hver m. 
3. Vend med 3 lm. Hækl i hver m, 1 stgm i bm. 

Punkt 3 gentages i alt 25 (27) gange. 
4. Sy stykket sammen, således at ribben/rillerne bliver lodrette. 

For- og bagstykke: 

1. Slå 40 (44) lm op, + 1 lm til at vende med. 

2. Hækl 1 fm i hver m. vend med 1 lm. 

Punkt 2 gentages i alt 20 (22) gange. 

3. Vend med 1 lm. Herefter hækles 6 fm + 30 (34) lm + 7 fm. 

4. Vend med 1 lm. Herefter hækles 6 fm + 28 (32) fm om lm-rækken + 7 fm. 

5. Vend med 1 lm. Herefter hækles 6 fm + 2 fm sm + 24 (28) fm + 2 fm sm + 7 fm.  

6. Vend med 1 lm. Hækl nu en fm i hver m. 

Punkt 6 gentages i alt 22 (24) gange. 

Kant: 

Hækl en kant af fm hele vejen rundt på for- og bagstykket.  

I hjørnerne hækles 3 fm, for at undgå buler. 
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Sammensyning: 

 

• Du har nu to stykker som vist på ovenstående billede. 

Kraven til venstre og for- bagstykke til højre. 

• De 2 runde prikker viser der hvor man starter med at sy de to dele sammen.  

• Herefter syes kraven fast hele vejen rundt. Giv dig god tid, så du får en pæn samling. 

• Kraven syes sammen med ELASTIKTRÅD, og det er meget vigtigt, da man ellers risikere at kraven 

bliver for stram, og derfor ikke kan trækkes over hovedet. 

 

Din halsedisse er færdig og klar til brug. 

- God fornøjelse  

 

Alternativer til garn: 

• Drops air (enkelt tråd) nål 6 

• Hjerte Air (enkelt tråd) nål 6 

 

 

 

Design af Janni Vallentin Nielsen. 

Opskriften må ikke anvendes til videresalg, ej heller dele fra den. Du må gerne dele opskriften, men henvis 

da gerne til at designet er udarbejdet af mig og er hentet på hjemmesiden www.awi.dk. Det færdige 

arbejde, ud fra opskriften må gerne sælges. 

 

Interesseret i mit øvrige arbejde??? 

- Så følg gerne min blog på Facebook 

”Vallentin Handmade” 


