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Cookie halsrør 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str 5 

• Ca. 50g garn passende til nål 5 

• Saks 

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

stgm = stangmaske 
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Fremgangsmåde: 

OBS på at der gennem hele opskriften, hækles i bagerste maskeled. 

1: Slå 40 lm op 

2. Vend arbejdet. Hækl 3 lm (tæller som første stgm) Hækl 1 stgm i hver m. 

3. Vend arbejdet. Hækl 3 lm + 1 stgm i første m. Herefter 1 stgm i hver m.  

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

Fortsæt til du har 44 rækker. (22 ribber) 

TIP: Hvis du har svært ved at huske eller se, i hvilken side der laves den ekstra stgm, kan du med fordel, 

sætte en maskemarkør i denne side. 

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

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

Gentag skiftevis punkt 4 og 5, således at der mindskes med 1 stgm i hver anden række. 

Fortsæt til du har samlet set 88 rækker (44 ribber) 

Nu hækles de 2 korte sider sammen med km, således at ribberne kommer til at vende lodret på halsrøret 

Hæft ender. 

 

Dit halsrør er nu færdig. 

- Rigtig god fornøjelse 😊 
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