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Vinterens Benvarmere 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 8 

• 2 nøgler Alpaca Gold (Madame Tricot Paris) 

• Saks 

• Garnnål 

• Knapper, satinbånd eller andet til evt. pynt 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

hst = Halvstangmaske 

stgm = stangmaske 
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VIGTIGT: 

Inden du går i gang: 

1. Benvarmerne giver sig: 

Benvarmerne vil med tiden give sig en del, så jeg vil anbefale at hækle 2 rækker (1 rib) mindre, hvis 

man ikke montere bindebånd eller elastik i toppen af benvarmerne. 

2. Ekstra bredde i benvarmerne: 

Har du ekstra brede lægmuskler, vil jeg anbefale at hækle 1-2 ribber ekstra. Mål evt. på egne ben, 

inden du syer dem sammen. 

3. Pynt:  

På benvarmerne kan man montere forskellig pynt efter stil. Fx knapper, satinsløjfe eller andet, der 

passer ind i ens egen stil. 

 

Opskrift: 

Der hækles 2 ens stykker ud fra følgende opskrift. 

1. Slå 45 lm op. 

2. Hækl 2 lm (til at vende med) herefter hækles 1 hstm i hver m. (46) 

3. Hækl 2 lm (til at vende med)  

Herefter hækles 1 hstm i hver maskes bagerste maskeled. (46) 

Punkt 3 gentages i alt 17 gange, således at du ender med at have 9 ribber (1 rib består af 2 hstm-

rækker) 

Nu syes stykkerne sammen, således at ribberne kommer til at vende lodret på de færdige benvarmere. 

Afslut og hæft ender. 
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