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Joker kurve 

 
 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 12 

• 5 Nøgler Alize Country New 

(3 nøgler til den store kurv + 2 nøgler til den mindre kurv) 

Farve 5291 eller din yndlingsfarve 

• Saks  

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = Maske/masker 

km = Kædemaske 

lm = Luftmaske 

fm = fastmaske 

 

Opskrift: 

Ved begge kurve har jeg valgt at hækle i cirkel. 

Man kan med fordel starte hver omgang med en lm og afslutte omgangen med en km. (Dette gælder for 1 

fm) 
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Stor kurv: (Diameter ca. 24 cm.) 

1. Lav en magisk ring med 8 fm i. (8) 

2. Hækl 2 fm i hver m. (16) 

3. 1 fm og udtagning *8 (24) 

4. 2 fm og udtagning *8 (32) 

5. 3 fm og udtagning *8 (40) 

6. 3 fm og udtagning *8 (48) 

7. 4 fm og udtagning *8 (56) 

8-16.   1 fm i hver maskes bagerste maskeled. 

17.  1 fm i bagerste maskeled *22 + 8 lm + Spring 6 m over.  

        Det hele gentages en ekstra gang. 

18.  1 fm i hver maskes bagerste maskeled og i de 16 lm hækles 1 fm i hver. 

Afslut sidste omgang med en km og hæft ender. 

 

Mindre kurv: (Diameter ca. 20 cm.) 

1. Lav en magisk ring med 8 fm i. (8) 

2. Hækl 2 fm i hver m. (16) 

3. 1 fm og udtagning *8 (24) 

4. 2 fm og udtagning *8 (32) 

5. 3 fm og udtagning *8 (40) 

6. 3 fm og udtagning *8 (48) 

7-14.   1 fm i hver maskes bagerste maskeled. 

15.  1 fm i bagerste maskeled *19 + 7 lm + Spring 5 m over.  

        Det hele gentages en ekstra gang. 

16.  1 fm i hver maskes bagerste maskeled og i de 14 lm hækles 1 fm i hver. 

Afslut sidste omgang med en km og hæft ender. 
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