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Bandana smæk i 3 størrelser 

 

 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 3,5 

• 8/4 bomuld i ønsket farver 

• Saks 

• Garnnål 

• Små knapper (diameter ca. 1 cm) 

 

Forkortelser: 

m = masker/masker 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

stgm = stangmaske 

omg = omgang 

 

 

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


Dato: 12.09.18  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. 

2 

Før du går i gang: 

• Opskriften er i 3 størrelser. 

0-6 mdr 

6-12 mdr 

12-23 mdr 

 

• En basis opskrift – 3 designs: 

Følg den skrevne opskrift, fra start til slut, hvor der hækles i enten 

- Begge maskeled (pink) – Ingen rib-mønster 

- Forreste maskeled (Grøn) – Svag rib-mønster 

- Bagerste maskeled (Lilla) – Tydelig rib-mønster 

 

• 3 lukkemekanismer: 

- Bindebånd (Grøn) 

- Enkel knaplukning (Pink) 

- Knaplukning med flere huller (Lilla) 

 

Basisopskrift: 

Lav en magisk ring. 

1. I ringen hækles 3 lm + 3 stgm + 1 lm + 4 stgm. 

2. Hækl 3 lm + 1 stgm i første m. I næste m hækles 2 stgm. 

Herefter hækles 1 stgm i hver m, indtil lm i midten/spidsen nås.  

I lm hækles 2 stgm + 1 lm + 2 stgm. 

Nu hækles der igen 1 stgm i hver m, indtil de 3 lm fra forrige omg nås. 

Om de 3 lm hækles 3 stgm.  

Punkt 2 gentages: 

Str. 0-6 mdr.: 12 gange 

Str. 6-12 mdr.: 13 gange 

Str. 12-36 mdr.: 14 gange 

OBS!  

Størrelserne er kun nødvendige at anvende, hvis der laves enkel knaplukning. 

Vær dog også obs. på at hvis du hækler meget stramt, kan det være en nødvendigt at gå en størrelse op. 

Ved de øvrige lukningsmetoder hækles smækken, blot i ønsket størrelse. 
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Lukning og afslutning: 

Der hækles IKKE fastmasker rundt langs kanten af smækken, KUN i halsåbningen. 

Enkel knaplukning: 

Efter sidste række, hækles 6 lm som samles med en fm, i siden på rækken.  

Herefter hækles der 2 fm i siden på hver række, i halsåbningen. 

Afslut og hæft ender. 

Knaplukning med flere huller: 

Efter sidste række, hækles der nu 2 fm i siden på hver række, i halsåbningen.  

For enden af halsåbningen hækles nu: 

1: 4 lm + 1 stgm i samme m. 

2: Vend arbejdet og hækl igen 4 lm + 1 stgm i den 3. lm 

3: Gentag punkt 2 til du har i alt 5 huller og luk af. 

Afslut og hæft ender. 

Bindebånd: 

1: Hækl 55 lm. 

2: Vend arbejdet og hækl herefter en fm i hver lm. 

3: Herefter hækles der 2 fm i siden på hver række, i halsåbningen. 

4: I den anden side hækles ligeledes 55 lm, hvori der hækles 1 fm i hver. 

Afslut og hæft ender. 
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