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Hjemmefutter str. 38/39 og 40/41 
 

 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 10 eller 12 

• 2-3 nøgler Alpaca Gold, fra Madame Tricot 

• Saks 

• Garnnål 

Forkortelser: 

m = maske  

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 
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Opskriften 

Str. 38/39 Hækl med nål 10 

Str. 40/41 Hækl med nål 12 

OBS: der hækles med 2 tråde garn på én gang. 

Tøflen: 

1. Lav 4 lm. 
2. Hækl 1 fm i hver af de to første lm. I den sidste lm hækles 3 fm. I stedet for at vende arbejdet, 

hækles der fortsat rundt om lm-kæden. Hækl 1 fm, 3 fm i næste m. Fortsæt med at hækle rundt. 
3. Hækl 3 fm, 3 fm i næste m, 4 fm, 2 fm i sidste m. 
4. Hækl 4 fm, 3 fm i næste m, 5 fm, 3 fm i sidste m. 
5. Hækl 7 fm, 3 fm i næste m, 6 fm, 2 fm i sidste m. 
6. Hækl 1 fm i hver m.  

Gentag punkt 6 i alt 7 gange. 
7. Hækl 3 fm og vend arbejdet. (Nu hækles der frem og tilbage i rækker) 
8. Start med 1 lm. Herefter hækles 11 fm. 

Gentag punkt 8 i alt 7 gange. 
9. Start med 1 lm. Hækl så 4 fm, 2 km, 4 fm, 1 km. 

Bryd garnet og sy hælen sammen. 
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Kraven: 

Der hækles i cirkel, og der startes og sluttes IKKE med lm/km. 

1. Start i midten af hælen. Der hækles nu 23 fm rundt langs åbningen på tøflen. (23) 

2. Hækl 10 fm, 2 fm sammen, 11 fm. (22) 

3. Hækl 3 fm, 2 fm sammen, 5 fm, 2 fm sammen, 5 fm, 2 fm sammen, 3 fm. (19) 

4. Hækl 1 fm i hver m.  

Gentag punkt 4 i alt 11 gange. 

5. Hækl 3 fm og sæt en maskemarkør. 

Der hvor maskemarkøren sidder, viser nu hvor din sidste omgang skal starte og slutte.  

6. Hækl 1 fm, 2 fm i næste m. 

Fortsæt skiftevis, til du når om til maskemarkøren igen. Afslut med 1 km og hæft ender. 

 

Dine futter er færdige og klar til brug. 

- God fornøjelse  

Vær OBS på, at tøflerne virker lidt små og stramme i starten, men de vil give sig lidt når de først bliver 

brugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 


