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Heaven Drømmefanger 

 
 

Vær OBS på at denne opskrift er lavet ud fra det færdige produkt, og at arbejdsprocessen ikke er nedskrevet 

undervejs i arbejdet. 

Dette kan have den betydning, at denne opskrift muligvis er lidt svære at følge, end mine øvrige opskrifter. 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 4 

• Merceriseret bomuldsgarn 8/4 i ønsket farve 

• Saks  

• Nål 

• Metalring med diameter på 15, 16 eller 17 cm 

• Limpistol, eller andet lim, som er let at arbejde med og håndtere. 

• Silkebånd I ønsket farve (Hvis ønsket) 

• Fjer i ønsket farve og forskellige størrelser 

• Træperler eller porcelænsperler i forskellige størrelser 

• Evt. andre små pyntegenstande. 

Similisten 

Små vedhæng 

Metalperler 

Knapper 

Strygemærker 

- Kun fantasien sætter grænser 
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Forkortelser: 

m = Maske/masker 

km = Kædemaske 

lm = Luftmaske 

stgm = Stangmaske 

omg = Omgang 

(………) *? = Parentesen gentages i alt ? gange 

 

Opskrift: 

- Den hæklede del 

Hver omg startes med lm og afsluttes med 1 km.  

arbejdet vendes ikke. Man hækler hele tiden fra højre mod venstre ← 

1. Hækl 4 lm og saml dem til en ring med 1 km. 

2. Hækl 3 lm, disse tæller som første stgm, + 15 stgm i ringen. 

3. Hækl 4 lm 

Herefter 1 stgm i næste m 

(Hækl 1 lm + 1 stgm i hver m) *14 

4. Hækl 1 km om første lm + 3 lm + 1 stgm 

(Hækl 1 lm + 2 stgm om næste lm) * 15 

Hækl 1 lm + 1 km i den 3. lm. 

5. Hækl 4 lm. Herefter 1 stgm + 1 lm +1 stgm om lm. 

(Hækl 1 lm + 1 stgm + 1 lm + 1 stgm om næste lm) * 14 

Hækl 1 lm + 1 stgm + 1 lm om lm. 

Hækl 1 km i 3. lm 

6. Hækl 5 lm. Herefter 1 stgm + 1 lm +1 stgm om lm. 

(Hækl 2 lm + 1 stgm + 1 lm + 1 stgm om næste lm) * 14 

Hækl 2 lm + 1 stgm + 1 lm om lm. 

Hækl 1 km i 3. lm 

7. Hækl 6 lm. Herefter 1 stgm + 1 lm +1 stgm om lm. 

(Hækl 3 lm + 1 stgm + 1 lm + 1 stgm om næste lm) * 14 

Hækl 3 lm + 1 stgm + 1 lm om lm. 

Hækl 1 km i 3. lm 

8. Hækl 7 lm. Herefter 1 stgm + 1 lm +1 stgm om lm. 

(Hækl 4 lm + 1 stgm + 1 lm + 1 stgm om næste lm) * 14 

Hækl 4 lm + 1 stgm + 1 lm om lm. 

Hækl 1 km i 3. lm 
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Montering: 

 

Selve ringen: 

Hvis man er nybegynder, kan man med fordel, vikle satinbånd eller garn om ringen, inden det hæklede 

stykke monteres. 

Er man lidt mere rutineret, eller bare ikke bange for en udfordring, vil jeg klart anbefale at man montere 

det hæklede stykke først, og først bagefter beklæder selve ringen. (Dette hjælper med at holde det 

hæklede stykke på sin plads) 

Fremgangsmåde: 

Det hæklede stykke bindes fast med LANGE stykker garn (garnstykkerne bruges senere til ophænget, samt 

pynten, derfor skal de være lange) 

Stykket bindes fast ialt 8 steder. Se ovenstående billed. 

I den nederste halvdel af drømmefangeren monteres yderligere ekstra snore i enten garn eller tyndt 

satinbånd. Hvor mange snore man montere, er valgfrit. 

Jo flere snore der monteres jo mere ”kompakt” bliver drømmefangeren. 

På drømmefangeren på billedet har jeg valgt at montere 10 ekstra snore. Heraf 4 i satinbånd. 
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Påsætning af pynt: 

 

Hvis man ønsker en tæt drømmefanger, anbefaler jeg at man putter 2 perler på hver anden snor. 

Ønsker man en drømmefanger der er mere luftig, bør man kun anbringe 1 perle på hver snor. 

En fjer limes fast på hver snor, og en træperle trækkes ned over limningen. 

Herefter påsætter man en fjer mere, længere oppe på snoren, ved de snore hvor man har påsat 2 perler. 

Altså 1 perle pr fjer. 

Dette gøres for at skule limen som fjerene er påsat med. 

Fjerenes størrelse har også en del at skulle have sagt. Jo større og bredere fjer, des tættere bliver det. 

Jeg anbefaler at man både anvender lange og korte fjer. Samt bredde og smalle fjer. 

Bruger man fjer i forskellige farver, kan jeg anbefale at man bruger dem skiftevis. 

Eks: 

1. Grå fjer 

2. Hvide fjer 

3. Brune fjer 

Således at 1 på første snor. 2 på anden snor. 3 på tredje snor. 1 på fjerde snor, 2 på femte snor. 3 på 

sjette snor. 1 på syvende snor. Osv. osv. 

På den måde sikre man sig et jævnt farvespil. 
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