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Cookie VOL.2. 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 5 

• 100g Bamboo garn fra BEA Garn  

(alternativt kan benyttes 100 gram Arwetta fra Filcolana) 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

stgm = stangmaske 

http://www.awi.dk/
http://www.awi.dk/


Dato: 07-02-19  Hjemmeside: www.awi.dk 
  Facebook: Vallentin Handmade 

 
Design af Janni Vallentin Nielsen. 

Opskriften må ikke anvendes til videresalg, ej heller dele fra den. Opskrift og billeder må gerne deles, såfremt der henvises til enten min blog på 

Facebook: Vallentin Handmade eller hjemmesiden: www.awi.dk. Det færdige arbejde, ud fra opskriften må gerne sælges. 

2 

Fremgangsmåde: 

OBS på at der gennem hele opskriften, hækles i bagerste maskeled, med mindre andet står beskrevet. 

TIP: Hvis du har svært ved at huske eller se, i hvilken side der laves udtagninger/indtagninnger, kan du med 

fordel, sætte en maskemarkør i denne side. 

TIP 2: Alle rækker med hulmønster startes i den side af tørklædet hvor der ikke laves hver udtagninger eller 

indtagninger 

 

DEL 1 (Udtagninger): 

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 hver m. (4) 

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

Fortsæt til du har samlet 28 m, på rækken (25 rib-rækker. 1 rib består af 2 rækker) 

4. (Der hækles i begge maskeled)  

Hækl 4 lm. Spring første m over og hækl 1 stgm i næste m. *Hækl 1 lm, spring 1 m over, hækl 1 stgm i 

næste m.* Gentag fra * - * til du har 1 stgm tilbage. I denne hækles der 1 stgm. 

5. Vend arbejdet. Hækl 3 lm og 1 stgm i første m. Hækl 1 stgm i næste m. *hækl 1 stgm om lm fra forrige 

række og hækl 1 stgm i stgm fra forrig række* Gentag * - * Således at der hækles 1 stgm i hver m.  

Om de 4 lm hækles 1 stgm og der hækles 1 stgm i den 3. lm. 

6. Hækl nu henholdsvis 8 rækker som punkt: 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4 og 5. 

Gentag punkt 6 i alt 5 gange. 

Således at du ender med at have 6 rækker med hulmønster indtil videre. 

 

 

DEL 2 (Indtagninger): 

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

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

Gentag skiftevis punkt 7 og 8, således at der mindskes med 1 stgm i hver anden række. 

Fortsæt til du har 30 stgm tilbage. (altså du har hæklet 19 ribber) 

9. (Der hækles i begge maskeled)  

Hækl 4 lm. Spring første m over og hækl 1 stgm i næste m. *Hækl 1 lm, spring 1 m over, hækl 1 stgm i 

næste m.* Gentag fra * - * til du har 1 stgm (de 3 lm) tilbage. I denne hækles der ikke nogen maske. 
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10. Vend arbejdet. Hækl 3 lm og 1 stgm om den første lm. Hækl 1 stgm i næste m. *hækl 1 stgm om lm fra 

forrige række og hækl 1 stgm i stgm fra forrig række* Gentag * - * Således at der hækles 1 stgm i hver m.  

Om de 4 lm hækles 1 stgm og der hækles 1 stgm i den 3. lm. 

11. Hækl nu henholdsvis 4 rækker som punkt: 7, 8, 9, og 10. 

 

Gentag punkt 11 i alt 5 gange. 

Således at du ender med at have samlet set 12 rækker med hulmønster indtil videre. 

Punkt 7 og 8 gentages nu skiftevis 5 gange. 

Gentag punkt 11 ialtR 5 gange. 

12. Hækl 4 lm + 1 stgm i den 3. stgm fra forrige række. (Således at du får ét hul.) 

13. Hækl 3 lm hækles nu sammen med 1 stgm om lm + 1 stgm i 3. lm. 

Dvs. 1 indtagning med 3 lm + 2 stgm. 

Afslut og hæft ender. 

 

 

TIP 3: Rækkerne med hulmønster kan placeres tilfældigt, såfremt at der blot er enten 3,7,11 eller 15 alm 

stgm-rækker imellem dem. 

Forslag: Lav evt. 2 kvaster og sæt på i hver spids af tørklædet. 
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