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Baggy vinterhue i 4 størrelser 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 4 

• Garn: ONION – Camel + Merino 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

hstm = halvstangmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 
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Inden du går i gang…: 

Størrelserne er vejledende og afhænger således både af garnvalg samt hæklefasthed. 

Hvis du er i tvivl om størrelsen, vil jeg anbefale at du starter med at hækle ’Ribkanten til huens bund’. Prøv 

så kanten inden du begynder at hækle selve huen. 

Den må gerne sidde lidt stramt, da huen vil give sig lidt med tiden og blive løsere. Den skal dog selvfølgelig 

heller ikke være spændt helt ud. 

 

 

Opskriften: 

STR 3-6 ÅR: 

Ribkanten til huens bund: 

1. Slå 7 lm op + 3 lm til at vende med. 

2. Hækl 1stgm i hver m (8) 

Gentag punkt 2 i alt 39 gange, hvor der hækles i bagerste maskeled 

3. Saml ribkanten, ved at hækl de 2 ender sammen med km.  

Selve huen: 

1. Hækl 2 lm. Herefter 3 hstm i siden af hver stgm-række. Saml omg med 1 km i 2. lm. 

2. Hækl nu 1 fm i hver af de næste 2 m. Herefter 1 hstm i hver af de næste 2 m. 

Nu hækles der i spiral gennem resten af opskriften 

3. Hækl 1 stgm i hver m. 

Ialt 13 omg. 

4. (Hækl 1 stgm i hver af de næste 3 m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 30 m tilbage. 

5. (Hækl 1 stgm i næste m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 15 m tilbage. 

6. I de efterfølgende 5 m hækles 1 hstm + 1 hstm + 1 fm + 1 fm + 1 km. 

Afslut og luk af. 

7. Sy de sidste 15 masker sammen og stram godt til, således at hullet lukkes. 

 

STR 6-10 ÅR: 

Ribkanten til huens bund: 

4. Slå 8 lm op + 3 lm til at vende med. 

5. Hækl 1stgm i hver m (9) 

Gentag punkt 2 i alt 41 gange, hvor der hækles i bagerste maskeled 

6. Saml ribkanten, ved at hækl de 2 ender sammen med km.  
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Selve huen: 

8. Hækl 2 lm. Herefter 3 hstm i siden af hver stgm-række. Saml omg med 1 km i 2. lm. 

9. Hækl nu 1 fm i hver af de næste 2 m. Herefter 1 hstm i hver af de næste 2 m. 

Nu hækles der i spiral gennem resten af opskriften 

10. Hækl 1 stgm i hver m. 

Ialt 15 omg. 

11. (Hækl 1 stgm i hver af de næste 3 m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 30 m tilbage. 

12. (Hækl 1 stgm i næste m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 15 m tilbage. 

13. I de efterfølgende 5 m hækles 1 hstm + 1 hstm + 1 fm + 1 fm + 1 km. 

Afslut og luk af. 

14. Sy de sidste 15 masker sammen og stram godt til, således at hullet lukkes. 

 

STR TEEN/VOKSEN: 

Ribkanten til huens bund: 

7. Slå 9 lm op + 3 lm til at vende med. 

8. Hækl 1stgm i hver m (10) 

Gentag punkt 2 i alt 43 gange, hvor der hækles i bagerste maskeled 

9. Saml ribkanten, ved at hækl de 2 ender sammen med km.  

Selve huen: 

15. Hækl 2 lm. Herefter 3 hstm i siden af hver stgm-række. Saml omg med 1 km i 2. lm. 

16. Hækl nu 1 fm i hver af de næste 2 m. Herefter 1 hstm i hver af de næste 2 m. 

Nu hækles der i spiral gennem resten af opskriften 

17. Hækl 1 stgm i hver m. 

Ialt 17 omg. 

18. (Hækl 1 stgm i hver af de næste 3 m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 30 m tilbage. 

19. (Hækl 1 stgm i næste m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 15 m tilbage. 

20. I de efterfølgende 5 m hækles 1 hstm + 1 hstm + 1 fm + 1 fm + 1 km. 

Afslut og luk af. 

21. Sy de sidste 15 masker sammen og stram godt til, således at hullet lukkes. 
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VOKSEN ONESIZE: 

Ribkanten til huens bund: 

10. Slå 10 lm op + 3 lm til at vende med. 

11. Hækl 1stgm i hver m (11) 

Gentag punkt 2 i alt 45 gange, hvor der hækles i bagerste maskeled 

12. Saml ribkanten, ved at hækl de 2 ender sammen med km.  

Selve huen: 

22. Hækl 2 lm. Herefter 3 hstm i siden af hver stgm-række. Saml omg med 1 km i 2. lm. 

23. Hækl nu 1 fm i hver af de næste 2 m. Herefter 1 hstm i hver af de næste 2 m. 

Nu hækles der i spiral gennem resten af opskriften 

24. Hækl 1 stgm i hver m. 

Ialt 19 omg. 

25. (Hækl 1 stgm i hver af de næste 3 m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 30 m tilbage. 

26. (Hækl 1 stgm i næste m. Herefter laves 1 indtagning) 

Parentesen gentages til der er 15 m tilbage. 

27. I de efterfølgende 5 m hækles 1 hstm + 1 hstm + 1 fm + 1 fm + 1 km. 

Afslut og luk af. 

28. Sy de sidste 15 masker sammen og stram godt til, således at hullet lukkes. 
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