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Luna Halstørklæde 
 

 
 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 4 

• 2 nøgler Drops Nord. Farve 18 

2 nøgler Drops Nord. Farve 06. 

• Saks 

• Garnnål 

Forkortelser: 

m = maske/masker 

lm = luftmaske 

hstm = Halvstangmasker 

stgm = stangmaske 
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Opskrift: 

1. GRÅ. Hækl 4 lm (disse tæller som første stgm) + 2 stgm i den første lm. 

2. GRÅ. Vend arbejdet med 3 lm og 1 stgm i første m. Herefter 1 stgm i hver m. HUSK at gå ned i lm-

buen. 

OBS Hver række øges altså med 1 stgm. 

Punkt 2 gentages i alt 39 gange 

 

Sæt en maskemarkør i siden på sidste maske. 

 

3. GRÅ. Vend med 2 lm. Hækl herefter 1 stgm i hver m. Spring sidste stgm over og hækl 1 stgm i lm-

buen.  

OBS Hver række mindskes altså med 1 stgm. 

Punkt 3 gentages i alt 20 gange. 

 

Sæt en maskemarkør i siden på sidste maske. 

 

4. GRÅ/GUL. Punkt 2 gentages i alt 20 gange i skiftevis grå og gul. 

5. GUL. Punkt 3 gentages ialt 20 gange. 

6. GRÅ. Punkt 2 gentages i alt 20 gange. 

7. GRÅ. Punkt 3 gentages i alt 20 gange. 

8. GUL. Punkt 2 gentages i alt 20 gange. 

9. GRÅ/GUL. Punkt 3 gentages i alt 39 gange med skiftevis grå og gul. 

- Til sidst når der er 4 stgm tilbage (Heraf er den ene 2 lm) vendes der igen med 2 lm. Disse hækles 

sammen med 2 stgm, således at afslutningen bliver på 3 stgm sammen. 

Frivilligt: Kant hækles på hele sjalet med gul og i hstm.  
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Bonusinfo: 

Tørklædet kan med fordel hækles i andre garner. Både tykkere og tyndere. Dog hvis man vælger 

tyndere garn, skal man være OBS på at det bliver knapt så lagt. Her kan man evt. gentage punkt 4-7 en 

ekstra gang. 

Vælger du derimod en tykkere garn og større nål, kan du få dig et rigtig lækkert tykt og varmt 

halstørklæde til vinter. Her kan du med fordel springe punkt 4-7 over, hvis du ikke ønsker halstørklædet 

for langt. 

Kun fantasien sætter grænser. 

Nedenfor ses et tørklæde hæklet efter opskriften i Hobbii Lollipop på nål 6: 
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