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Fastmaske tasken 
 

 

 

 

Indholdsfortegnelse: 

Lav din egen taskebund    Side 2 

- Du skal bruge    Side 2 

- fremgangsmåde    Side 2 

Opskrifter     Side 3 

- Du skal bruge    Side 3  

- Forkortelser     Side 3 

- Opskrift: Taske hæklet på nål 6   Side 4 

- Opskrift: Taske hæklet på nål 8   Side 5 

Påsætning af øjne til hanke. (med lille billedforklaring) Side 6 

Finish     Side 7 
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Lav din egen taskebund: 

 

 

Du skal bruge: 

• Hultang 

• Skarp hobbykniv 

• Lineal 

• Blyant 

• Tyk læder (eller anden form for kraftigt og formstabilt stykke) 

 

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. 7mm. 

• Afstanden mellem hullerne skal være ca. 10mm.  
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Se evt. nedenstående illustration med gule markeringer. 

 

 

Opskrifter: 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 6 (evt. 8) 

• Ribbongarn 

• Taskebund (hjemmelavet eller fra go-handmade) 

• Saks 

• Garnnål 

• Div. Pynt 

• Hank med øjne til 

 

Forkortelser: 

m = maske/masker 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

Indt = indtagning (2 fm sammen) 
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Taske hæklet på nål 6: 

(Sort, blå og pink) 

Forord: 

Denne opskrift bruges hvis du ønsker en taske som er meget fast/formstabil. 

Det er lidt hårdt ved fingrene, da der hækles meget stramt med nål 6. 

Der hækles fra højre mod venstre og bunden af tasken vendes nedad. 

Der hækles i ring. 

 

Opskriften: 

1. Start på midten af siden. Hækl 2 fm i hvert hul. I hjørnerne hækles 3 fm. 

 
2. Hækl 1 fm i hver m bagerste maskeled. 

3. Hækl 1 fm i hver m. I hvert hjørne laves der en indtagning. 

 

OBS: Husk at hæfte enden i bunden af tasken, inden den får for høj kant. 

 

4. Hækl 1 fm i hver m, til tasken har ønsket højde. Der laves indtagninger i begge sider af 

tasken.  

For at bestemme hvor mange indtagninger der ca. skal laves følges følgende trin: 

• Tæl hvor mange huller der er i siden af tasken. (hullerne i hjørnerne tæller ikke med) 

• Tallet ganges med to, og du ved nu hvor mange indtagninger der ca. skal laves i hver side. 

• Du kan selv bestemme hvor høj tasken skal være. Blot vær OBS på at indtagningerne skal 

være nogenlunde jævnt fordelt. 

Til mine tasker har det passet, med at jeg har lavet mine indtagninger i hver 2. omgang og 

til slut lavet et par omgange uden indtagninger. 

 

5. Frivilligt: I sidste omgang, kan der med fordel laves en km i hver m bagerste maskeled. 

 

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


Dato: 07.06.18  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. 

5 

Taske hæklet på nål 8: 

(Gul) 

Forord: 

Denne opskrift bruges hvis du ønsker en taske som er lidt mere blød og fleksibel. 

Opskriften er lidt mere skånsom for hænder, fingre og led. 

Denne opskrift anbefales til folk med gigt, seneskedehinde betændelse o.l. 

Der hækles fra højre mod venstre og bunden af tasken vendes nedad. 

Der hækles i ring. 

 

Opskriften: 

1. Brug nål 6.  

Start på midten af siden. Hækl skiftevis 1 fm og 2 fm i hvert hul. I hjørnerne hækles 3 fm. 

 

Vigtigt!: Vær OBS på at der laves lige mange masker på siderne der ligger overfor hinanden. 

Hvis ikke dette overholdes, risikeres en skæv taske. 

  
2. Skift til nål 8. 

Hækl 1 fm i hver m bagerste maskeled. 

3. Hækl 1 fm i hver m. I hvert hjørne laves der en indtagning. 

 

OBS: Husk at hæfte enden i bunden af tasken, inden den får for høj kant. 

 

4. Hækl 1 fm i hver m, til tasken har ønsket højde. Der laves indtagninger i begge sider af 

tasken.  

For at bestemme hvor mange indtagninger der ca. skal laves følges følgende trin: 

• Tæl hvor mange huller der er i siden af tasken. (hullerne i hjørnerne tæller ikke med) 

• Tallet ganges med 1½, og du ved nu hvor mange indtagninger der ca. skal laves i hver side. 

Får du et decimaltal, rundes der op til nærmeste hele tal. 

(eksempel: 5*1½ =7,5. Altså rundes der op til 8.) 
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• Du kan selv bestemme hvor høj tasken skal være. Blot vær OBS på at indtagningerne skal 

være nogenlunde jævnt fordelt. 

Til mine tasker har det passet, med at jeg har lavet mine indtagninger i hver 2. omgang og 

til slut lavet et par omgange uden indtagninger. 

 

5. Frivilligt: I sidste omgang, kan der med fordel laves en km i hver m bagerste maskeled. 

 

Påsætning af øjne og hanke: 

2 stropper i siderne på tasken: 

• I 4. sidste omgang markeres med maskemarkører, hvor man ønsker hankene placeret. 

Se billedet nedenfor. 

Sørg for at der er lige mange masker mellem maskemarkørerne på siderne og at de sidder 

med lige stor afstand til siderne på tasken. 

 

• Øjnene hækles fast med 3 fm. En fm på hver side af markeringen. 

Se billeder nedenfor. 
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• Herefter hækles minimum 3 omgange yderligere. 

Der kan med fordel, som skrevet i punkt 5. i opskrifterne, laves en kant med km i bagerste 

maskeled i den sidste omgang. 

1 strop i hver side af tasken: 

• I den sidste omg, markeres der med en maskemarkør i hver side af tasken. 

Sørg for at der er lige mange m imellem dem og vær OBS på at de skal sidde i midten. 

 

• Øjnene hækles fast med 3 fm. En fm på hver side af markeringen. (samme fremgangsmåde 

som ved 2 stropper) 

Se billeder nedenfor. 

   

• Der kan stadig med fordel laves en kant som i punkt 5. i opskrifterne. Dog skal der om 

øjnene hækles alm fm. 

 

Finish: 

Når du er færdig med din taske, kan du med fordel tilføje lidt finish. 

Dette giver tasken et lille pift. 

Det kan for eksempel være: 

• En lille label i enten træ, stof eller læder. 

• Et par pyntesnore med perler 

• En fin lille pelskvast 

• En blonde, eller et smart strygemærke 

• Nogle små fine hæklede blomster 

Idéerne er mange. Måske du selv kan finde på noget smart. 

Nedenfor ses et lille galleri af forskellig pynt på taskerne. 
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Lille læderlabel syet fast på toppen af tasken. 

  

 
To perlesnore med træperler, påsat i siden af tasken.  

(Påsat i siden af tasken, der hvor samlingerne ved farveskiftet er. Dette hjælper med at kamuflere 

overgangene) 

 

 
Strygemærke syet fast. Blonder e.l. lignende kan også sagtens bruges, hvis man ønsker et lidt mere 

feminint touch. 

 

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

