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Devil Red Taske 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 5 

• 2 ½ nøgle 8/4 bomuld med sølvtråd i. 

• Garnnål 

• Saks 

• Trykknap eller ca 30 cm lynlås 

• 1-2 store blonder, hæklede blomster eller anden pynt. 

• Håndstrop eller skulderstrop 

• Filt, fleece eller stof, til foer. 
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Forkortelser: 

m = maske  

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 

 

 

Opskrift: 

Der hækles i 2 tråde bomuld 

1. Slå 40 lm op. Vend arbejdet med 1 lm. (denne tæller som første fm) 

 

2. 1 fm i hver m.  

I stedet for at vende arbejdet, hækles der 4 ekstra fm i den sidste lm.  

Fortsæt rundt og hækl 1 fm i hver lm på den anden side af lm-kæden.  

Hækl 4 ekstra fm i den sidste lm.  

Saml omg med 1 km. 

Du har nu, i alt 86 m. 

 

Fra nu af hækles der i cirkel. 

 

3. Slå 1 lm op.  

(Herefter hækles 1 fm i hver af de næste 39 m.  

Hækl 2 fm i hver af de næste 4 m.) *2 

Saml omg med 1 km. 

Du har nu i alt 94 m. 

 

VIGTIGT! Efter 3 omg, vendes arbejdet og der hækles nu den anden vej rundt, men stadig i cirkel. 

Dette gøres for at samlingen fra hver omg, ligger sig på siden af tasken. Dette giver det pæneste 

resultat.  

 

4. Slå 3 lm op. (disse tæller som første stgm) 

Herefter 1 stgm i hver m, hele omg rundt. Omg samles til slut med 1 km. 

 

5. Slå 3 lm op. (disse tæller som første stgm) 

Herefter 1 stgm i bagerste maskeled på hver m, hele omg rundt. Omg samles til slut med 1 km. 

 

Punkt 5 gentages i alt 13 gange 

 

6. Slå 1 lm op.  

Herefter hækles 1 fm i hver af de næste 47 m.  

Hækl 6 lm. Fortsat med 1 fm i hver af de næste 47 m. Hækl igen 6 lm. 

Omg samles med 1 km. 
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7. I hver m, hækles nu 1 lm + 1km. (dette gælder også for de 6 lm i hver side. 

Afslut omg med en km, i første lm.  

 

Din taske er nu færdighæklet. 

Du kan nu montere pynt, håndstrop, trykknap/lynlås samt foer. 

Obs på at den muligvis virker lidt blød og slatten, men at dette forbedres når der i-syes foer og lynlås. 

Der kan evt. hækles med en mindre nål størrelse for at gøre den mere fast, men vær da OBS på at der i 

punkt 1 muligvis bør tilføjes mellem 5-10 lm eller mere, for at opnå passende længde til lynlåsen. 

 

 

 

 

 

 

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” 


