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Farveladen tørklæde 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 4 

(Hækler du meget stramt, gå da ½ - 1 nålstørrelse op) 

• 100g håndfarvet garn fra ’Farveladen’ på facebook. (400m pr 100g) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

stgm = stangmaske 
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Om opskriften: 

Denne opskrift er fremstillet med udgangspunkt i at minimere mængden af restgarn, ved færdigt arbejde. 

Tørklædet bliver langt og smalt og egner sig særdeles godt både som pyntetørklæde, men også til den 

kommende vinter. 

Den røde tekst i opskriften er små tips, du kan benytte dig af, for at opnå det bedste resultat, med mindst 

muligt garnspild. 

 

 

Fremgangsmåde: 

Der hækles i bagerste maskeled, gennem hele opskriften. 

Del 1: 

1: Lav 4 lm. I den første lm hækles 2 stgm (3) 

2. Vend arbejdet. Hækl 3 lm og 1 stgm i første m. Herefter 1 stgm i hver m. (4) 

3. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i m. (4) 

Gentag skiftevis punkt 2 og 3, således at der øges med 1 stgm i hver anden række. 

Fortsæt til du har samlet 45 m, på rækken (42 ribber. (1 rib består af 2 rækker)) 

TIP: Hvis du har svært ved at huske eller se, i hvilken side der laves den ekstra stgm, kan du med fordel, 

sætte en maskemarkør i denne side. 

 

Del 2: (midten) 

4. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. 

TIP: Ønskes der ikke kvaster på tørklædet kan du med fordel hækle et 2 eller 4 rækker mere uden ind- og 

udtagninger. 

Punkt 4 gentages i alt 27 gange. 

TIP: Hvis du er i tvivl om hvorvidt det passer med mængden af garn, kan du med fordel, når du har hæklet 

14 rækker, veje garnet du har tilbage. Der skal minimum være 52-53 gram tilbage, såfremt du ønsker 

kvaster på dit tørklæde.  

 

Del 3: 

5. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Herefter 1 stgm i hver m. Rækken afsluttes med 1 indtagning. 

6. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Herefter hækles 1 stgm i hver. 

Gentag skiftevis punkt 5 og 6, således at der mindskes med 1 stgm i hver anden række. 

TIP: Indtagningerne skal ligge på den modsatte side af tørklædet, i forhold til hvor udtagningerne blev lavet. 

Fortsæt til du har 4 stgm tilbage. 
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7. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Efterfølgende 1 stgm i hver m. 

8. Vend arbejdet. Hækl 3 lm. Hækl 1 stgm. Hækl de sidste 2 masker sammen (indtagning) 

9. Vend arbejdet. Hækl 3 lm + 2 stgm sammen.  

Afslut og hæft ender. 
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