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Lækkert kurvesæt i 3 størrelser 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 6, 7 eller 8 

• 2 rl. Mayflower ribbon i dine yndligsfarver. 

Jeg har brugt farve nr. 112 og 128 

• Satinbånd 5-10mm bredde. 

• Saks 

• Garnnål 

Forkortelser: 

m = maske 

fm = fastmaske 

fm i bm = fastmaske i bagerste maskeled 

Omg = omgang 

Udtag = Udtagning (2 fm i samme maske) 

Indtag = Indtagning (2 masker hækles sammen med 1 fm og dette skal være i forreste maskeled, for 

pænest mulig indtagning) 

(…….) *? = teksten i parentesen, gentages i alt ? gange 
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Nyttig info inden du går i gang: 

Hæklenål størrelse: 

På banderolen til mayflowers ribbongarn står anbefalet nål størrelse 8. 

Pr erfaring, er der meget delte holdninger til hvilken størrelse man bedst kan lide at arbejde med. Af 

samme årsag har jeg skrevet alle tre typiske nål størrelser på.  

I denne opskrift har jeg brugt en nål 7 til bunden af kurvene og en nål 8 til siderne. 

Bruger du en anden nål størrelse skal du være OBS på at kurvens størrelse måske bliver mindre eller større 

end angivet her i opskriften. 

Bagerste maskeled: 

Har du ikke hækle i bagerste maskeled før, kan du finde en lille let billedvejledning, i opskriften med 

”Pinkies Halstørklæde” som ligger på hjemmesiden www.awi.dk under menupunktet ”Hækleopskrifter” 

Satinbånd: 

Til mine kurve har jeg valgt at benytte et 5mm satinbånd i hvid, for at give kurvene lidt ekstra finish. Hvis 

man ønsker et knap så feminint udtryk, kan man med fordel bruge et bredere bånd, eller en rest af ribbon 

garnet. 

Oplever du problemer/udfordringer med opskriften er du som altid velkommen til at sende mig en 

besked på min facebook-blog https://www.facebook.com/vallentinhandmade/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awi.dk/
https://www.facebook.com/vallentinhandmade/
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Opskrifterne 

 
Lille høj kurv: 

 

Start med en magisk ring 

1. I den magiske ring hækles 8 fm. (8) 

2. Udtag i hver m. (16) 

3. (1 fm i næste m. udtag i næste m) *8 (24) 

4. (1 fm i hver af de 2 næste m. udtag i næste m) *8 (32) 

5. 1 fm i bm på hver m. (32) 

6-10.     1 fm i hver m. (32) 

Skift farve 

11-12.   1 fm i bm på hver m (32) 

13-15.   1 fm i hver m. (32) 

16.         6 indtag jævnt fordelt på omg. (26) 
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Mellem kurv: 

 

Start med en magisk ring 

1. Gentag punkt 1-4, fra opskriften på lille høj kurv. 

2. (1 fm i hver af de 3 næste m. udtag i næste m) *8 (40) 

3. (1 fm i hver af de 4 næste m. udtag i næste m) *8 (48) 

4. (1 fm i hver af de 5 næste m. udtag i næste m) *8 (56) 

5. 1 fm i bm på hver m. (56) 

6-9.  1 fm i hver m (56) 

Skift farve 

10-11.   1 fm i bm på hver m (56) 

12-13.   1 fm i hver m. (56) 

14.         8 indtag jævnt fordelt på omg. (48) 
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Stor flad kurv: 

 

Start med en magisk ring 

1. Gentag punkt 1-4, fra opskriften på mellem kurv. 

2. (1 fm i hver af de 6 næste m. udtag i næste m) *8 (64) 

3. (1 fm i hver af de 7 næste m. udtag i næste m) *8 (72) 

4. 1 fm i bm på hver m. (72) 

5-6.  1 fm i hver m (72) 

Skift farve 

7-8.     1 fm i bm på hver m (72) 

9.         1 fm i hver m. (72) 

10.      8 indtag jævnt fordelt på omg. (64) 

 

 

 

 

 

Design af Janni Vallentin Nielsen. 

Opskriften må ikke anvendes til videresalg, ej heller dele fra den. Du må gerne dele opskriften, men henvis 

da gerne til at designet er udarbejdet af mig og er hentet på hjemmesiden www.awi.dk. Det færdige 

arbejde, ud fra opskriften må gerne sælges. 

Interesseret i mit øvrige arbejde??? 

- Så følg gerne min blog på Facebook 

”Vallentin Handmade” 


