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Rib hue og halstørklæde i 3 str. 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 5 

• Bumbo Acryl 

• Saks 

• Garnnål 

• Mellemstor knap 

• Fake pelskvast med elastik på 

 

Forkortelser: 

m = maske  

lm = luftmaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 
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Opskriften 

Str. 3-6 år: 

Hækl 2 ens stykker 

1. Slå 50 lm op. 

2. Vend med 1 lm og hækl en fm i hver m. 

3. Vend med 2 lm og hækl 1 stgm i bagerste maskeled på hver m. 

4. Gentag punkt 3 i alt 44 gange. 

 

Str. 7-12 år: 

Hækl 2 ens stykker 

1. Slå 52 lm op. 

2. Vend med 1 lm og hækl en fm i hver m. 

3. Vend med 2 lm og hækl 1 stgm i bagerste maskeled på hver m. 

4. Gentag punkt 3 i alt 46 gange. 

 

Str. Teen-Small 

Hækl 2 ens stykker 

1. Slå 54 lm op. 

2. Vend med 1 lm og hækl en fm i hver m. 

3. Vend med 2 lm og hækl 1 stgm i bagerste maskeled på hver m. 

4. Gentag punkt 3 i alt 48 gange. 

 

Str. Medium-ekstra Large 

Hækl 2 ens stykker 

1. Slå 56 lm op. 

2. Vend med 1 lm og hækl en fm i hver m. 

3. Vend med 2 lm og hækl 1 stgm i bagerste maskeled på hver m. 

4. Gentag punkt 3 i alt 50 gange. 

 

 

 

 

 

Samling af hue og halsrør: 

Halsrøret: 

Hækl det ene firkantede stykke sammen med km, således at ribben vender lodret.  
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Huen: 

• Hækl det andet firkantede stykke sammen med km, således at ribben vender lodret. 

• Sy toppen af huen sammen med en garnrest i samme farve. Stram godt til. Der må gerne være en 

lille åbning efter sammensyning. 

• På bagsiden af sammensyningen (indersiden af huen) Syes knappen GODT fast. 

• Elastikken fra kvasten trækkes igennem åbningen og rundt om knappen. 

 

Dit sæt er færdigt og klar til brug. 

- God fornøjelse  

 

 

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” 


