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De voksnes nissehue 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 4 

• Ca 120 g håndfarvet garn (100g = 400m) – Alternativt kan strømpegarn fra Arwetta benyttes) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

hstm = Halvstangmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 
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Inden du går i gang…: 

Størrelsen 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: 

Ribkanten til huens bund: 

1. Slå 12 lm op 

2. Hækl 3 lm (Tæller som første stgm) Hækl herefter 1stgm i hver m. 

3. Hækl 3 lm (Tæller som første stgm) Hækl herefter 1stgm i hver maskes bagerste maskeled. 

Gentag punkt 3 i alt 51 gange, således at du slutter med at have 26 ribber. 

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

Selve huen: 

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

På hver omg laves 3 indtagninger nogenlunde jævnt fordelt.  

OBS: Indtagningerne bør ligge forskudt, dvs. at indtagningerne IKKE bør ligge lige over hinanden) 

Punkt 3 gentages til der er 15 m tilbage. 

4. Nu hækles der (1 stgm + 1 indtagning) * 5 

Således at du nu har 10 masker tilbage. 

Hækl nu 1 hstm i hver af de næste 2 m. Herefter 1 fm i hver af de næste 3 m. 

 

De 10 masker syes nu sammen og der hæftes ender. 

Sy kvast eller pompom på. 

 

 

 

Med ønske om en glædelig og nisseskøn jul 😊 

- Vallentin Handmade 
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