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Lille rygsæk 

 
 

Før du går i gang: 

• Tasken hækles i spiral. Dvs. at der ikke startes med lm og afsluttes med km i hver runde. 

• Hvis den ikke hækles i én farve, er det vigtigt at være OBS på at farveskiftene, ligges på ryggen af 

tasken. (Samme sted som der startes op på bunden) 

• Læderstropperne kan med fordel udskiftes med hæklede stropper. Dog giver læderstropperne en 

flottere finish. 

• Der er brugt en taskebund med målene ca. 14*19cm. Denne kan anskaffes som færdig bund fra Go 

Handmade, eller du kan lave din egen (Se vejledning til sidst i opskriften) 

• Der er enkelte punkter i opskriften, hvor jeg har haft svært ved at formulere fremgangsmåden i 

tekst form. Her har jeg forsøgt at tage billeder af processen bedst muligt. Og ellers vil der være 

alternative løsningsforslag. 
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Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 8 

• 1 ½ nøgle ribbongarn 

• Satinbånd 20mm 

• 2 stk. 20mm træperler 

• 2 stk. Læderstropper 

Længde børn: 50 cm stykket 

Længde voksne: 80 cm stykket 

• Nitter, til påsætning af læderstropper. 

• Saks  

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = Maske/masker 

km = Kædemaske 

lm = Luftmaske 

fm = fastmaske 

 

Opskrift: 

1. Start i midten på en af de brede sider. 

Der hækles skiftevis 1 og 2 fm i hvert hul. I hvert hjørne hækles 3 fm 

2. Hækl 1 fm i hver m. Lav 1 indtagning i hvert hjørne. 

3. Hækl 1 fm i hver m. Lav 1 indtagning på ca. midten af hver side. 

4. Hækl 1 fm i hver m. Lav 1 indtagning i hvert hjørne. 

Fra nu af hækles der blot en fm i hver m, til tasken har ønsket højde. 

Her skal du være OBS på, at hvis du vælger at lave striber på tasken, skal alle overgange samles på ”ryggen” 

af tasken. Dvs. hen over hullet hvor du startede på tasken.  

 

Monter sløjfe/bindebånd i toppen af tasken. 

Vent med at sætte perlerne på, til du har hæklet taskehanken. 

(Taskehanken er valgfri og ønskes denne ikke, kan du godt montere perler med det samme) 

Se nedenstående billeder for forklaring. 
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Ønskes en mere børnevenlig lukning til tasken, kan man med fordel montere en bred elastik, i stedet for 

satinbåndet. På den måde lukker tasken sig sammen af sig selv, og barnet skal bare hive i toppen af tasken 

for at åbne den. Hvis man foretrækker satinbåndet, men har brug for en mere børnevenlig 

lukkemekanisme, kan man med fordel sætte en ”snorelås” eller ”snorestrammer” i plastic på hver ende af 

satinbåndet. 

 

 

Hanken i toppen af tasken: (FRIVILLIGT) 

Denne proces har været svær for mig at få nedskrevet i tekst. 

Derfor kommer der her nedenfor en mindre billedforklaring. 

Alternativt kan man også blot hæfte enden. Og efterfølgende hækle en strop og sy fast på tasken. 

  

På ovenstående billed ses hvor du gerne skulle starte. Midt på bagsiden af ryggen. 
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Fra midten, hækler du så 3-5 fm mere. (tallet afhænger af ønsket størrelse på stroppen) 

 

  

Nu vendes arbejdet, således at du har taskens front ind mod dig selv. 

Hækl det antal lm, til du har din ønskede størrelse på stroppen. 

Afslut med en km. 
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Nu vendes arbejdet igen. Således at du har taskens ryg vendt mod dig selv.  

Hækl en fm i hver lm. 

 

 

For at få en pæn overgang, når du har hæklet en fm i hver m. Hækles nu en km i hver af de efterfølgende 2 

masker. 

 

Afslutning: 

Nu kan du se at bindebåndet muligvis sidder skævt. Det kan du rette op på nu. Efterfølgende kan der 

påsættes perler eller snorelåse på enderne af satinbåndet. 

Skulderstropper monteres. 

Vigtigt at de i toppen monteres tæt på midten. Gerne med et par maskers mellemrum. 

I bunden skal de monteres ude i hvert hjørne. 

Dette er vigtig for at tasken kan bæres ordentligt på skulderne. 

Se billedet nedenfor: 

 

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


Dato: 15.06.18  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. 

6 

Vælger du læderstropper som monteres med nitter, kan du på nedenstående billeder, se hvordan de er 

monteret på tasken: 

  

Din taske er nu færdig og klar til brug 😊 

 

Lav din egen taskebund: 

 

 
Du skal bruge: 

• Hultang 

• Skarp hobbykniv 

• Lineal 

• Blyant 

• Tykt læder (eller anden form for kraftigt og formstabilt stykke) 
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Fremgangsmåde: 

Tegn med blyant den ønskede størrelse bund. Skær herefter firkanten ud.  

Hvert hjørne afrundes let. Vær OBS på at buen/afrundingen ikke må være for bred, da dette medføre at det 

kan være svært at fremhæve taskens facon. 

Herefter laves der huller i taskebunden med en hultang. Det kan være en fordel at markere stederne hvor 

der skal laves huller. 

Hullerne laves efter følgende ca-mål: 

• Selve hullerne skal have en diameter på 5mm. 

• Afstanden fra hullet til kanten af bunden skal være ca. 6-7mm. 

• Afstanden mellem hullerne skal være ca. 8-10mm.  

 

Se evt. nedenstående illustration med gule markeringer. 
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